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 ا���������  ���ب ا�ظ�� ��� ا

  ا�ن ��ر�ن�� 
	�ا�رح ا���� 
  � ���ر

  

  �رح ���ب ا�	ظ�� ا����و�� ا�و��

  

�د���  

  

  

��ن، و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ� و���� ����م $ ار��ن ار��م، ا��د & رب ا
. ���ده أن أ�2ل ��1و��� إ� ط���� وإ� ا��ل ��� �ر-��. +���� �����نأ+���ن، ���د $ أن ھدا�� (�)م، ���ده أن 

ك وھو . ��7� ������ أن �وز��� ��ر ����، وأن �د45 ��� �)ءه و���1��ً���رف دا��9 ����7 ���د & ������، وأ�� ھو ا
ق وھو ا���رف �5 ا<�ق ���رف ����7 ���� و��ت ��ر�5 و�1د�ره؛ ���رف ��7�>ك ا��ك ذو ا+)ل ا�� ������ �

  .وا�Aرام، ر��� ورب �ل ��ء، وأ�� @ �<�� ���� �ن ���ده <�5�� ���م <���9 ا���ن و�� �<�� ا�دور

  

��  أ���ب ر � ا��"وب وأ���ب  �و�

  

ًوا+ب ��� ا���م ����� �ؤ��� و����� أن ����م ا����ب ا�� �+��� �<-4 &، و�<�4 � و��وا-4 ��ن �د �� و�ؤ�ن ً
���� ا<�ر ��� و�ذ�ره و���ره و@ ���ره، و����د �ن أ���ب �<ط� �� ھ� ا����ب ا�� �+��ك  ��C�و ������ و��و�ل 

ھ�ذا؟ ��رف أن ا�C�ر وا�C�ر ����ون ���7م ����ون؛ و�ن �+د أ��م @ ��ذ�رون إذا ذ�روا و@ ���ظون إذا و�ظوا، 
�� ا�� <�1وا �� وأ�روا ��� و@ ���1ون �ن و@ ��ز+رون �ن ا�9�1ص ا�� ھم 5������ل اF��، و@ ����دون 
  ا����� وا��ر��ت �� ��ب ذك؟ 

 �و�+د أ�-� أن ا�C�ر �ن ���د $ ���� 2د رز�2م $ ذ@ و�وا-�� و�2و�� ���؛ �<��ون & ������ و�<-�ون 
���ون <و�5 . ھم <�و��، وإذا ���� ����م آ��� <روا �+دا و����و��وا-�ون ��ن �د��، و�<رون Fذ�2ن ���ون و�ز�د

ًإن �ذاب ر�ك ��ن ��ذورا �ر+ون ر���� و�<�5ون �ذا�� . �ن $ ������ ْ َ ) َ َ َُ ََ +َ َ   �� أ���ب ذك؟ ِ

>��� و���دة �ن ا����A؛ ��5�ك أن ��رف أ���ب ا1�وة ��� ��+����، وأ���ب �ن @ �ك أن ا�1وب ا�1��� ���دة �ن ا
إن $ ������ : ا�1وب ور���2 ��� ���زز ��� و��Cر ���� ��ون �ن ���د $ ا<����ن ا<�-��ن ا��وا-��ن 1�5ول

 ������ل إ�����، و��� أ�� و�ده ھو و���� أ�2م ا�د� وا�راھ�ن ��� و+وده، و��� 2در�� و��� ���ل ��ر�5، و
��� ذك و��ب . اذي ��رد ����1ء وادوام وھو اذي ��رد ��<�ق واA�+�د، وھو اذي ��رد �رزق ا���د �أ�2م ا�د

  . ا�راھ�ن؛ و�ن @ ���ر 5��� و@ ����4 ��� إ@ أوو ا���ب

َإن /. ذ�ك �ذ�رى : �C�را �� �ذ�ر $ ���� اJ��ت وا�د� Cم �1ول ْ ِ ِ َِ َ َ + ِ�و�. ا����ب ِ َِ ْ َْ ُ َإن /. ذ�ك ��2ت ��وم �	�"ون ِ +ُ َِ ِ ٍ ِ ِْ َ ْ ٍَ َ ََ ِ
َإن /. ذ�ك ��2ت ��وم ���4رون  +ُ َ ْ َ+ ََ َ ٍَ ِ ٍ ِ َِ َ وذك �ن أھل ا�1ول ا����� اذ�ن ا�����وا �1و�م 5��� �����م �5 ادار ِ

اJ<رة �ظروا �5 آ��ت $؛ �5��دوا ��� ��� ���ل �ظ��� و���ل +)� و��ر���9؛ ���5وا ذك أھل ا<�وع وأھل 
ا����A، ر2ت �2و��م ود��ت أ����م وا2��رت +�ودھم، وأ��2وا ��1و��م إ� ط��� $ ������، و�ظم 2در ا<��� وأھل 

ر��م �5 �2و��م ��5روا ��C7رون ��ل ���� إذا 2ر9ت ����م آ�� أو �ورة وو �2�رة زادت إ�����م، وزادت �1���م 
�م �5زدادوا ��� 2ر��، وا���1ت �2و��م وزال �� 5������ �ن اوھن و�� 5��� �ن ا1�وة؛ 5ر2ت ذ�ر $ ����، وزادت أ

رأ�ت ھذا ����� وھذا �ز��� وھذا <���� وھذا . وأ���ت إ�� �5راھم ���� ���وا آ��ت $ أو و�ظوا �و�ده أو �و��ده
��9�> .  

 وأو��ءه، و�ن ��ن ��& @ �ك أن ذك ر�2 �5 �2و��م، وأن ذك ��ر�5 رز�2م $ ���� إ��ھ� ���5وا �ذك أھل $
�ظ��� . أ�رف ��ن ��� أ<وف ��� ����� ���ر�وا ��� ��ر�5 $ ������ و���� �L���� و��<�و���2 و�د@@�� ا

  . ًو+)� ���5وا دا��9 ����رون 5���

 ����ن ��9�� أن ا M���� ��ف ا��ل  ا���1ظ �رة �5 آ<ر ا��ل أو 5-��� $ ���� و��م-ٍورد �5 �د�ث �5 ا
9�� �15ت�� ����7 أ�ت وأ�� أ�س $ 2د �Pر ك �� �1دم �ن ذ��ك و�� : و+�ل ���� �C�را و+�ل ���� ��� ر2ت 
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�ِإن /. 6"ق ا����وات : �7<ر؟ 75<�رھ� �7ن $ ���� أ�زل ���� آ��ت �ن آ<ر �ورة آل ��ران 2ول $ ��� َِ َ + ِ ِْ َ +
ِوا�رض وا�6
ف ا�"�ل  ْ َ ْ َ+ َ ِْ ِ ْ ِ َوا�:��ر ��2ت �و�. ا����ب ا�ذ�ن �ذ�رون � َ + َ َُ َ َ َ َ َُ +ْ ِ ِ ِ ٍ+ ْ ْ ََ ُ ِ إ� آ<ر ا�ورة 5+�ل ��ررھ� و�رددھ� �5 ِ
  . و�ل �ن 2رأھ� وم ����ر 5��� : ��ض اروا��ت أ�� �2ل

أن �1رأھن : ��ف �<رج ا�A��ن �ن ھذا او�ل �15ل: ر ذك ا�ن �C�ر �5 ����ر ھذه اJ��ت 15�ل ��ض ارواةھ�ذا ذ�
وھو ����1ن أي ���� �ررت ��� و2رأ��� أو ������ �75-ر ��2ك و�ك و��7ل 5��� و�����1 وو م ���ل ك �� ��ل 

���� ا�)ة وا�)م �ن ار�2 وا���ء، و�ذك �� � �����9��  . �ل ��C�ر �ن ���د $ أو أو

  . أ���ب ر�2 ا�1ب. ��� ھذا

�د�ر �)م $ ���� و��1ل ������ ���� ����؛ �5ن �د�ر ذك وأ�Cر ��� ر+� �ذك أن ����� $ وأن �رق ���2، : أو@
ن <رج �ن ط���� ������، وذك �� �5 ا1رآن �ن ا�وا�ظ و�ن او49�2 و�ن ا�1و��ت، و�ن ا�وادث ا�� أو���2 ��

و�ذك أ�-� �� 5�� �ن او�د �ن أط���، و�� 5�� �ن او��د �ن <رج �ن ط���� و�ن ���ه �5 ادار اJ<رة، 
  . �5ن ��7ل ا1رآن ���ن � طر�ق ا�ق وا�واب. و�ذك �5 ادار اد���

�دي ا�A��ن و<���، ��ل �� ��ن �د�� و�5 �ل �ذك أ�-� �ن أ���ب ر�2 ا�1ب ا���ر �5 آ��ت $ ا�و��� ا�� ��ن 
ا����ء ��� و ���ر �5 ���� �رف أ�� �<�وق �ن �<�و�2ت $، وأن اذي <��1 ��� �ل ��ء 2د�ر، �5���ر �5 آ��ت 

��  .  $@ �ك أ�� �ن ا����ب ا�� ���ل ��� ر�2 ا�1ب و���ل ��� ا<وف �ن. $ �C�را �� ���ت $ ���� ا��ظ�ر إ

ا�A��ن ا��2ل دا��9 ��ذ�ر ������ ��رف أ�� ��� �دأه $ 5�وف . �ذك أ�-� �ن ا����ب �ذ�ر ا�وت و�� ��د ا�وت
���ھد أن ا�C�ر وا�C�ر ��1-� أ���رھم، ���5م �ن ���ر �2�) . ����� �����، و@ ���1 ��� ھذه ا���ة أ�د �ن ا��ر

إذا ���ر �5 أ�� . ��م ا���ء �ن ھذه ا���ة و�دم ا��1ء �����، T5ذا ���ر �5 ذك رق ���2و���م �ن ���ر �C�را و�ن ����
  . را�ل �ن ھذه ا���ة رق ���2 وا���د �� ��د ا�وت

�ذك أ�-� �ن ا����ب �ذ�ر اJ<رة و�� أ<�ر $ ���� ��� 5��� �� أ<�ر $ 5��� �ن ا�ذاب واCواب �ن ا+�� وا��ر، 
إذا ���ر �5 ذك أ�-� ��ر ���� �5 ر�2 ���2، و��ر ���� �5 . ھوال ا�� ��ون �5 �وم ا1���� وا�زع ا���ر�ن ا�

�  . د�4 ���� و<و�5 �ن $ ���

وھ�ذا أ�-� ا����ب ا�� ���ل ��� 2�وة ا�1ب ا�� ���ل ���� �4 ھذه ا1�وة +��ء و��د �ن ا<�ر وإ��2ل أو �5ل 
  . �-� �C�رة، و2د أ�Cر $ ���� �ن ذ�ر ��ك ا�1وب و��ن ا����ب ا�� �د��� �ن ا<�ر����د و��ر ھ� أ

�ن ا��ود �ٌو ��وا  "و�:� ;"ف : �5ن ذك 2ول $ ��� ُ َْ ُ ُ َُ ُ َ�ل ط�= � �"��� ھذا ا��راف ���م َ ْ َ َ َ ََ ُ + َ �2و��� : و2و�مْ
�Pف؛ �ل ط�4 $ �����، �5ذان ����ن �ون �2و��م ����U و�و��� �ط�وع �����، @ �ك أن ذك أ����� وھو ا��د �ن 

  . ا<�ر و�دم ����� و�دم ا���ر 5�� و�دم ا@ھ���م ��

�ن ا��5ر�ن 2ول $ �����ن أ���ب اط�4 ��� ا ��ون : �1وب؛ �1ول $ ����َوط�= �"�  "و��م /�م ? �4 ُ َ ُ َ َ ََ ْ َ ُ َُ ُ َْ ْ ِ ِ ِ .
���� ��6ْم � �"�  "و��م و�"� ��	�م : و�ذك ا<�م �5 2و ْ َِ ِِ ْ َ َ َ ََ ُ َِ ُ ُ + َ َ �����ا<�م أ�-� ھو �Cل اط�4 ����� أ�� +�ل 

@ ��ل إ��� ا�وا�ظ �ل ����� ھذه . P��وة ���5ت ��ك اU��وة @ �و�ل إ��� ا�ق؛ @ ��ل إ��� ��ء ��� ������
�����و�ذك أ�-� ذ�ر . ھو ��ب �5 �دم ا����A و�دم ا�و��ھذا أ�-� �ن أ���ب اذ�وب و. ا�Pط�� ا�� Pط��� و<�م 

�Aًم  �ت  "و��م �ن �	د ذ�ك /�. ������رة أو أ�د  �وة : $ 2�وة ا�1وب �ن ا��ود �5 2و ْ َُ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ ََ َ َ ُ َ ُB َْ َ َُ َ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْْ +�: و�1ول $ ���
+و? ��و:وا ��� ََ ُ ُ َ ْذ�ن أو�وا ا����ب �ن  �ل /ط�ل �"��م ا��د /��ت  "و��م َ ُ َ ُُ ُ َ َ ْ َ ْ َُ ْ َ ُْ َ َ َ َ َْ ُ ْ ََ ِ ِ ِ َِ ُ ��روا �C) : أي. �� أ��م ط�ل ����م ا��دُ

وا ��و��م �� �����ه �ن ا�)ھ� و�� أ�����؛ ��� ���ل إ�� ��ك وھم �5 �وھم و��وھم، و���دوا �5 ��وا��م وأ�ط
ا��وس ا�ر�رة ���ت ����2 ذك أن ��رت �2و��م ���+�رة أو أ�د 2�وة، و���� ذك أ��� @ ���ن �و�ظ� و@ ���ن 

  . �� <راب ��41ذ�ر و@ ����� أو �<و�ف أو �رP�ب أو �رھ�ب �ل @ ��C7ر ���ء �ن ذك �2وب <��� �ن ا�1وى 5

ا�1وب ��رض و�ر-�� أ�د �ن �رض ا��دان، وذك �ن ا��دان إذا �ر-ت أCرت . و�ن ذك أ�-� �رض ا�1وب
 W5��� ا�)+�ت وا�2�1�ر و��وھ�، وأ�� ا�1وب إذا �ر-ت T5ن �ر-�� @ ���W ��ذه ا�)+�ت ا���� وإ��� ���

��ذ��ر و��و�� ��+(��رض ��وة : ذ�روا أن ا�1وب ��رض �ر-�ن. ظ و���<و�ف و��وھ����دو�� ار������ 
�ً/.  "و��م �رض /زادھم � �ر�C : و�رض ���� 15ول $ ��� َ َ ٌ َ َُ + ُ ُْ َ َ َ ُِ ِ ُ ھذا �رض ا����ت ا�� ���ت ����م ا��طل ِ

ت ����م و��ن ��ر�5 �5 �ورة ا�ق؛ ����ت �� ���Cرت ����م ��5روا @ ����ون ا�ق ���ب ��ك ا����ت ا
  . ا�واب، و�� أ�Cر ��ك ا����ت ا�� ����ون ��� اJن ��� -��ف اA���ن

���� �
 �C6	ن ����ول /�ط�= ا�ذي /.  "�� �رض : ذ�ر $ أ�-� �رض ا��وة �5 2و/ٌ َ َ َ َ َ ْ ْ َِ ِ ِِ ِْ + ْ ََ ْ َ َ َِ َ ْ ھذا �رض ا��وة أي َ
ا��وة إ� از�� �C) ھذا �رض �5 ا�1ب وا��وة إ� ا��Uء وا��وة إ� ا���رات وا��ر��ت ھذه ���� أ�را-� 

<�ر 5��ون ا�1ب ���7 �ر�ض �د��5 أ��� ��د ا�1ب �ن ا�ق و�ن ا��1ل و�ن ا@����ع: أي. ��1وب �ر-� ��1وب�� 
�دم �)��� �ن ھذه ا��راض �����  . ��ك ا��وات إ� ھذه ا
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�� و��Cرة ذ�ر $ ���� و�د���9 و���و�� ا��د�2 ا��وح و�� أ��� ���)ج ھذه ا��راض ھو ���و�� و������ل ا
  . Cر وھذا ا�رضذك، T5ذا �و+ت �ذك ر+� أن ���و وأن �زول ���� ھذا ا�

�َ�
 �ل ران �"�  "و��م �� ��:وا ����ون : �ذك ��� ذ�ر $ ���� �ن أ�راض ا�1وب اران �5 2و َُ َ َ َ َ َِ ْ ُ َ َْ ِْ ِ ُ َ وا��2Aل �5 ُ+
���� �َأم �"�  "وب أ ��4�� : 2و َُ ُ ََ ْ َُ ٍَ ��5 ھذه اJ��ت ���ن أ�راض ا�1وب �� ��ل إ��� اران أو ا��2Aل أو ا1�وة أو ْ

���� و��م-اط�4 أو ا��U�ف و�� أ��� ذك، و2د �Cت أ��  $ ���-�إذا :  أ<�ر �7���ب أو ���ض أ���ب ذك �5 2و
 ����C ���� د ���ت��أي أن �ل ذ�ب ���ت �5 أذ�ب ا��د ذ��� ��ت �5 ���2 ���� �وداء T5ن ��ب و�زع �1ل T5 ،���2ن 

 (�����2 ���� �وداء، Cم �وداء Cم �وداء إ� أن �Uط� ا�1ب ��ك ا���9ت؛ 5ذك اران؛ �ن إذا رز�2 $ ���� �و�� و
�� �1ل ���2 وأ��M أ��ض أزھر ���راج �زھر�� .  

��رض ا��ن ��� ا�1وب �����ر :  �2ل-��� $ ���� و��م-ورد �5 �د�ث �ذ��� ا���ور أ�� وھ�ذا أ�-� 
وھ�ذا أ�-� أ��د�ث �ودا 75ي �2ب أ�ر��� ���ت 5�� ���� �وداء، وأي �2ب أ��رھ� ���ت 5�� ���� ��-�ء ... �ودا

ا�� �رق ��� ا�1ب و�<-4، و��ون �C�رة ����ق ��7راض ا�1وب، و��� ��دد ا�)م �����، ��5ن ���+� إ� ا����ب 
�� وإ� ا�و�� ا��وح��  . ذك �ن ادوا45 � إ� ا����ل ا

  
  آ��ت �دل �"� �ظ�� �

  


 ا������� وذ�ر أ�� ��ت اط�4 وأ�� 2ر��� ��<رج إن ��2د ذ�ر�� أ��� �وف �وا�ل ا1راءة �5 ���ب ا�ظ�� ��� ا
�ظ�� $ و+)� و��ر���9 و����� ا�� إذا ���ر 5��� ا��د �رف أ�� ������ ھذا ا���ب ����ق ���د. ��ء $ ��� �

���� �ِا�ذي : ھو ا����ق ����دة، و���وم أ�-� أ��� أو أ�Cرھ� �7<وذ أو �و+ود �5 �)م $ ������ و���� �Cل 2و +

��م وا�ذ�ن �ن  �"�م "6ْ ُْ ُ َِ ِ ِْ ََ َْ َ + ِا�ذي �	ل ��م ا�رض /را�� وا����ء �:�ء وأ:زل �ن ا����ء ��ء /6Iرج �� �ن ا�A�رات َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ً َ َ + َ ً َ َ + َ َ َ ْ َ َ+ ََ َِ ِْ َ ْ َ ً َُ َِ َ ُ ََ ْ َ +
ْرز � ��م  ُ َْ ً ق �ذه ا����ء ھو ا����ق ����دة:  �C�ر �2ل�� 5�رھ� ا�نِ�>  . ا


 ���د �ن ��د اوھ�ب ���ب ا�و��د ��� �Cل �� <�م �� ا(+ ����ظ�� $ و ���و�ذك أ�-� اJ��ت ا�� �دل 
�َو��  دروا � �ق  دره وا�رض ���	�  ���C �وم ا������ وا�: <��� ���ب 2ول $ ��� َ َ ْ َ َ ْ ً َ ُ ْ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِْ َْ ُ +ُ َ َ ََ ِ ْ ََ ِ���وات �طو��ت ����:� + ِ ِ َ + َ َ +ِ ٌِ ُْ

�ظ�� $ و�دل ��� �Uر ا�<�و�2ت أ��م �ظ���، و��رف ���� ا���م أن  ���Cم ذ�ر ��ت ھذه اJ�� أ��د�ث �دل 
أ�� ��� �ل ��ء 2د�ر، وأ�� @ ���ق �� أن ��رك <��1 ھ�) @ Cواب و@ ��1ب اذي ھذه �ظ��� أھل أن ���د و��ظم، و

@ أ�ر و@ ���، وأن اذ�ن �ظ�ون ھذا اظن م ��ن ��دھم �5ر و@ �1ل؛ و�+ل ذك ��Cر �و��<�م ��� ھذا اظن �Cل 
���� �ًأ���ب اL:��ن أن ��رك �دى : 2و ْ ُُ َ ُ َ ُ َ ْ ََ ْ َْ َِ ْ���� �َأ/����م أ:�� 6"�:��م ���A وأ:�م إ��:� ? �ر�	ون : و�Cل 2و ُ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َُ َ ُ + ُ َ َ + َُ َ َِ ْ ْ َْ َ ًَ ْ َِ

  . و��و ذك �ن اJ��ت

@ �د أن ��ون � �ن �د�ره، وأن ھذا ا<�ق اذي <�1وا، وأ�طوا �ن ھذه ا���ة �� �����ون �� أي ���1ق أن ھذا ا�ون 
@ �د أ��م ��7ورون و����ون و����ون ��� ����دوا �� أ�روا ��، و���روا 5��� <�1وا � و@ ��<د�وا ��Cرة ا��<د��ن 

�ن، T5ن أو9ك اذ�ن +��وا �1و�م ���-�ر�5 إ� ��وا��م أو إ� د���ھم اد���، و��ر 5��� و��Cرة ا���ر5�ن ا
�م �� ����ون، و�� ���رون و�� ��د�ون و����ون؛ إ��م م �����وا ��1و�م ا�� أ�ط�ھم �������رھم و��رت 5��� أ

�1ل @ ���ب ����، وأ�� ھؤ@ء ��T5م ��ذ�ون ��ث إ��م. $، �ل ����� <�ر �م �م �����وا ا���وب ���1 اذي �س  
��� ذك �C�رة، و��ب  ���� أ�ط�ھم $ ���� �ن ھذا ا����ر، و�ن ھذه ا����ر وا����ع وا�1ول و��وھ�، وا�د

  . أن ��دأ ا1راءة �5 ھذا ا���ب Cم �وا�ل ذك إن ��ء $

  

  

  ا��ر �����4ر /. ا��2ت وا��6"و �ت

  

 �����ن وا�)ة وا�)م ��أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ� و���� أ+���ن �2ل ا�ؤف ا��د & رب ا
�  . ا��ر �����ر �5 آ��ت $ �ز و+ل و2در�� و���� و��ط��� و�ظ��� وو�دا����: ��ب: ر��� $ ���


 از�� أ�و ار+�ء إ�����ل �ن أ��د �ن ���د ا�داد �2ل: �2ت���د أ<�ر�� أ�و ا�1�م �: ر-� $ ��ك أ<�رك ا
أ<�ر�� أ�و ���د ��د $ �ن ���د �ن +��ر : ا�ز�ز �ن أ��د �ن ��د $ �ن أ��د �ن ���د �ن �5دو�� ا������� �2ل

�د��C ���د �ن ���� ا�روزي أ����7 ��ر �ن او�د ا��دي أ����7 ��� �ن ��Cت ا+زري �ن اوازع �ن : �ن ���ن �2ل
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 ���روا �5 آ@ء $ و@ ���روا -��� $ ���� و��م-�2ل ر�ول $ : �� �2ل��45 �ن ��م �ن ��د $ �ن ��ر �ن أ�
 $ �5 .  

�د��C ���د �ن ���� ا�روزي أ����7 ���م �ن ��� أ����7 أ�� �ن �ط�ء �ن ا��9ب �ن ���د �ن +��ر �ن ا�ن : �2ل
 ا���ء ا����� إ� �ر��� ���� آ@ف ���روا �5 �ل ��ء و@ ���روا T5 $ �5ن ��ن: ���س ر-� $ ����� �2ل

�  . ��� �ور وھو 5وق ذك ���رك و���

أ����7 ���م �ن ��� أ����7 أ�� �ن �ط�ء �ن ا��9ب �ن : �د��C أ��د �ن ��دي �2ل: �د��C او�د �ن أ��ن �2ل: �2ل
 ����ن ا ��������� و��م-���د �ن +��ر �ن ا�ن ���س ر-� $  $ ���-��C�  .  

  

أ����7 ��د ا�ز�ز �ن �و�� أ�و : �د��C أ�و �����ن ا�Uدي ��+�� P�ن �2ل: �د��C ���د �ن ���د ا���ل �2ل: �ل2
��� $ -�2ل ر�ول $ : روح أ����7 ��ف ا�ن أ<ت ����ن �ن ا���ش �ن �+�ھد �ن أ�� ذر ر-� $ ��� �2ل

  . ��وا  ���روا �5 <�ق $ و@ ���روا �5 $ ��5-���� و��م

أ<�ر�� إ���ق �ن إ�راھ�م أ����7 ��د �ن ا��ت أ����7 ا���ش �ن ��رو �ن �رة : �د��C ���د �ن أ�� ���� �2ل: �2ل
�ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل �Cن ر+ل �د� : ������ 2وم ����رون �5 $ �15ل-��� $ ���� و��م-�ر ا  :

ق 5�>  . ��Tم @ �1درون 2دره ���روا �5 ا<�ق و@ ���روا �5 ا

�ز : �2ل ���د $ �ن �����ن �ن ا���ث �2ل أ����7 �و�� �ن �زام �ن ��د ا�ز�ز �ن <�د �ن ����ن �5 2و ��Cد�
َوأن إ�� ر�ك ا��:��� : و+ل ُ ) َ ََ ْ ْ ََ ِ +   . و+ل@ �5رة �5 ارب �ز : �2لَ

أ����7 �روان �ن ���د �ن ��طف �ن : أ<�ر�� أ��د �ن أ�� ا�واري �2ل: �2ل �د��C إ���ق �ن إ�راھ�م ا����ط� �2ل
�ن ���د �ن ا���ب ر-� $ ��� �2ل �C�����دة $ �ز و+ل �س ���وم : <�د ا�<زو�� �ن ��M �ن ���د ا

  . رهوا�)ة، و�ن �����1 �5 د��� وا���ر �5 أ�

إن ���ب : أ����7 �و�س ا�ذاء �ن ��زة ا�����وري �2ل: أ<�ر�� أ��د �ن أ�� ا�واري �2ل: �د��C إ���ق �2ل: �2ل
اد�ن ���ر ����5 ا����� و��ن، �5وا-4 ور-� �5م ���م و<�� اد��� �5+� �ن ا�ر و��رد ���5 ا��زان و�رك 

،����  . ٍ و�<ت ���� �ن �ل �5ن �5����ل ا�1لا��وات، ��5ر �را و�رك ا��د وظ�رت � ا

أ����7 : أ����7 إ�����ل �ن ��رام �2ل: أ<�ر�� +��ر �ن ���د �ن ھذ�ل �2ل: �د��C أ��د �ن ھ�رون ا�رذ�� �2ل: �2ل
�ز و+ل �َوأن إ�� ر�ك ا��:��� : ا��+�� وھو ���د $ �ن ��د ار��ن �ن ����ن اCوري �5 2و ُ ) َ ََ ْ ْ ََ ِ + ا��رة : �2لَ

�ز و+ل $ �5 .  

��د ار��ن �ن ��ن �2ل: �2ل ��Cن : �د�أ<�ر�� ر+�ء �ن ا+�رود ا�Uدادي ز�ر�� �ن �دي �ن ��رو ا��1زي 
ْ�NIرف �ن آ���. ا�ذ�ن ����رون /. ا�رض ��Mأ���ط �ن ��ر �ن ا�دي  ْ ُ + َ َ َ َ ُ ْ ََ ْ +ِ ِ َ ِ ِ َِ َ َْ َ ِ (ر ا��ق َ َ ْ �ن أن ����روا 5���: أيِ .  

���ت : أ<�ر�� او�د �ن ���� �2ل: أ<�ر�� أ��د �ن أ�� ا�واري �2ل: �د��C او�د �ن أ��ن �ن أ�� ���م �2ل: �2ل
�ز و+ل �ِ�NIرف �ن آ���: ا�ر���� �5 2و َ َ ُ ْ َْ ِ (. ا�ذ�ن ����رون /. ا�رض ��Mر ا��ق َ َ ْ ْ ُ + َ َْ َ ْ +ِ ِ ِ َ ِ َِ ََ أ��4 �2و��م �ن : �2لَ

  . ا���ر �5 أ�ري

�د��C أ��د �ن ���م : ن وا�ل �2لأ����7 ��د ا���� �: أ����7 ��د $ �ن ���د �2ل: �د��C أ��د �ن ��ر �2ل: �2ل
ا���دا�� أ����7 ��ص �ن ��ر �ن ���ون �ن ����� �ن ��د ار��ن ا�و�5 �ن ز�د �ن أ��م �ن �ط�ء �ن ���ر �ن 

�� :  أ�طوا أ����م �ظ�� �ن ا���دة 2�ل-��� $ ���� و��م-�2ل ر�ول $ : أ�� ���د ا<دري ر-� $ ��� �2ل
  . ا�ظر �5 ا���ف وا���ر 5�� وا@����ر ��د �+���9 :  �ن ا���دة؟ �2لر�ول $ و�� �ظ��

�2ل ا��ن ا���ر �رآة �ر�ك : ���ت ا�-�ل �1ول: أ����7 ��د ا��د �2ل: أ<�ر�� أ�و ���� ا�و��� �2ل: �2ل
��د $ �ن ���د �2ل: �د��C أ��د �ن ��ر �2ل: �����ك و����9ك �2ل ��Cن �ن: �د����د ا�ز�ز ا+روي �د��C ا 

�� رأس ھذا : ����� ���� ��د ار��ن �ن ز�د �ن أ��م �1ول: �د��C وھب �2ل: �د��C ا��رث �ن ����ن �2ل: �2ل
 ،�اد�ن و�)�� إ@ ا���ر ����ر 5�� ��5ظر أ�� أ<ذ ��ك �2�) �ن ا��ل ور-� �� ���� وھو ارب ���رك و���

���C د �� ���ك وا�دة �ن��ا��ل ��� 2در ��1، : ن، �� ���ك 2در ��1 5) �ط��1 و�� ���ك �� @ ���ط�4 �15ل�75ت ا
75�ط�ك اCواب ��� 2در �ر�� و�و���، و�2ل ��ك ا��ل ��� -�ف ��� آدم .  

�2ت ��� ��وان أ��� أ�ب إ�ك : �د��C أ��د �ن أ�� ا�واري �2ل: �د��C إ���ق �ن إ�راھ�م �ن أ�� ���ن �2ل: �2ل
��7ل و�1وم و����ر �5 �)�� أ�ب إ� �5دCت �� أ�� �����ن : +ل 5�+�س ����ر أو ��7ل 5�1وم 5����؟ �2ل�+وع ار

�دق ا��رة �5 ا�)ة أ5-ل �ن ا��رة P �5�ر �)ة؛ �ن ا��رة �5 ا�)ة ��)ن و��)ن أ5-ل �ن : �15ل
��ل .  

�� @ : ���ت أ�� �����ن �1ول: ري �2لأ����7 أ��د �ن أ�� ا�وا: �د��C إ���ق �ن إ�راھ�م �2ل: �2ل�� ���ر��� أ��ت 
� ا��ر 5��� �2ل أ��د M��� س: أ�ب أن��  . ���� ھذا إذا ���ر ظ�ر ��� �� @ ��ب أن �ظ�ر ��� ��ن ا
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�د��C ���د �ن Cور �ن ���ر : �د��C ���د �ن ��د ا���� �2ل: أ<�ر�� ���د �ن ا��ن �ن ��� �ن ��ر �2ل: �2ل
�ز و+ل�ن ��2د �َو/. ا�رض آ��ت �"�و :�ن : ة �5 2و ِ ِ ِ ُِ َ ْ َْ ٌْ ِ و�5 <��1 : ����ر �ن ا���ر و�5 أ����م �1ول: �1ولَ

  . أ�-� إذا �5ر 5�� ����ر

��د ار��ن �ن داود �2ل: �2ل ��Cأ: �د ��Cد �ن ���د �د��� ��Cد��ِو/. : �و ا+��ھ�ر �ن ���د �ن ��2دة و�ن 2و َ
َأ:4��م أ/
 ��Nرون  ُ ِْ ُِ ُ َْ َ َُ   . �ن ���ر �5 ���� �رف أ��� ��ت ������ ����دة: �2لَْ

��ر �ن ��ر �2ل: �2ل ��Cواري �2ل: �د�أ�� �و�ف �ن أ���ط ����ورة : ��C ا1ر2���� �2ل�د: �د��C أ��د �ن أ�� ا
  . إن اد��� م �<�ق ��ظر إ��� وإ��� <�1ت ��ظر ��� إ� اJ<رة: و�2ل: ��رة C ����15م و-��� ��ن �د��

�د��C ���و�� �ن ���� �ن : �د��C إ���ق �ن �����ن �2ل: �د��C ���د �ن ���ر �2ل: �د��C او�د �ن أ��ن �2ل: �2ل
��� أ����� وھم �ذ�رون �ظ�� $ -��� $ ���� و��م-<رج ر�ول $ :  �ن ���رة ر-� $ ��� �2ل�و�س 

 أ@ - :��� $ ���� و��م-��� ����ر �5 �ظ�� $ �ز و+ل �15ل ر�ول $ : �� ���م �ذ�رون �2وا: �ز و+ل �15ل
�C(C ظم �� <�ق . �ق �5 $ 5) ���روا�  . $ �C(C أ@ ���5روا �5 

��د ا��د �ن ��د : �د��C أ��د �ن ���Cن �ن أ�� ا+وزاء �2ل: �د��C �و�ف �ن ��1وب ا�����وري �2ل: �2ل ��Cد�
��د ا+��ل �ن �ط�� ا1��� �2ل: اوارث �2ل ��C�2ل: �د ���: �د��C ��ر �ن �و�ب �ن ��د $ �ن �)م ر-� $ 

��� ��س �ن أ����� وھم ����رون �5 <�ق $ �ز و+ل، �15ل -��� $ ���� و��م-<رج ر�ول $  - $ ���
5) ���روا �5 $ و�ن ���روا 5��� <�ق $، :  5�م ����رون �2وا ����ر �5 <�ق $ ���رك و���� �2ل-���� و��م

 �� ،������ن 2د��� إ� ������ ���رة ��T5ً <�ق <��1 2د��ه �5 ا�رض ا����� ا����، ورأ�� 2د +�وز ا���ء ا
ق أ��م �ن ا�<�وق ����ن $ ا�ظ�م �>��م، �5 �9��C(C رة��� ��أ<�ص 2د� ���م، و�� ��ن ����� إ �9��C(C . 

  

�����7 و��1ل �� 5��� �ن ا��م و��  أي. ����� ھذه ا�د� �5 ا��ر �����ر �5 آ��ت $ و�5 �<�و�2ت $ ا���ر 5���
M، و��1ل إ������ و�ظ���� و�����5��� ���و�� أ��� ذك، T5ن �5 ا���ر 5��� �� ���ب ا��د 2وة اA���ن  �ن ا

�ن <�ق ھذه ا�<�و�2ت وأو+دھ� ��� ھذه ا�����، 5��رف �ذك و�ز�ده ��) و�-��ف M��أ�� ��  +�ده �5 ا��ل ا
  .�ل ��ء أو+دھ� ھو ا�1در ���ِ<�ق ���9 ���C، و��رف أن ھذه م �و+د ����� �ل اذي 

  

  �Aرة �ن �:�رون ا���6ق ����:�

  

ق ������ و���دون ا��ور إ� اط��49 وإ� ا��دات�>ا��ر 2د �Cر �� ���ن أ��Cل  �5 ھذا. �Cر اذ�ن ���رون ا
م ا������ و@ اذ�ن ���1رون ��� أ�ورھم ا������ و��وا�� ھؤ@ء ��ن ����ون طر�ق ادھر��ن وا��و���ن، و�ذك

و����ووا  <�1وا � و@ 5��� أ�روا ��، و���1دون أ��م �� <�1وا إ@ �+ل أن ���7وا و��ر�وا ����رون و@ ��ظرون 5���
و@ �ك أن . ���رون 5��� ��ن أ�د��م و5��� <���م ھذه ا������ت وا��ذات اد��و��، و@ ���رون �5 أ�ر وراء ذك، و@

���9م �2ل $ھؤ@ء أ2رب ���� �� �ْو��د :��� َ َ َذرأ:� ���:م ��Aرا �ن ا��ن واL:س ��م  "وب ? َ ُ َ ْ ٌْ ُ َ ً َ َ َُ َْ ِ َِ ْ َ + َِ ) َ ِ ِ ِ ْ
�ون ��� و��م  �4�ْ ُ َ َ ُ ََ ِ َ َ ْ

َأ��ن ? ��Nرون ��� و��م آذان ? َ ٌَ َ ٌَ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ ُ ِْ ِ َ
ُ���	ون ��� أو�Pك ���:	�م �ل ھم أCل أو�Pك ھم  B ْ ُْ ُ ََ َِ َِ ْ َُ َ َُ َ َ َ ُ َ ْ َِ ْ ََ َا��M/"ون ِ ُ َ ِْ .  

م ���ن : �����وا ��� ���وا ���7م ��رو�ون ���� أي ���وم أن $ ���� أ�ط�ھم أ����� وأ���را وأ��� وأ95دة و�ن 
ْو��د :����� و�1ول ���� �5 آ�� أ<رى َ َ +��:�ھم /��� إن ��: َ + + +َ َ َْ ُِ ِ ً��م /�� و�	":� ��م ��	�ْ ْ َ ُ َ َ َْ َْ َْ ُِ ْوأ��Nرا وأ/Pدة /�� أ;:� �:�م  ِ ُ َ َ َ ً َ ْ َْ َ ْ ًَ َ ََ َْ ِ

�م و? أ��Nرھم	��ْ ُْ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ ََ َ
ِو? أ/Pد��م �ن �.ء إذ ��:وا ���دون ���Qت �  + ِ ِ َِ َ ْ َ ْ ُ َِ َِ ُ ْ َُ َ َ ُْ ٍْ ْ َ َ

�L��ت $ �� �����م ھذه ا�واس  �� أن +�دوا 
  .���1ون و����ون ا�� أ�ط�ھم $، و5-��م ��� ��� P�رھم و+���م

��Cر �5 ا1رآن . 15دوا ھذه ا�1ول، 1�5دھ� 2د ��ون <�را �م ���5 ���وا �ذك ��روا أ2رب إ� أن ��و�وا �ن اذ�ن
�ظ�� $ �تا��ر �����ر �5 آ� ��� ���� ذ�روا أ��� �� �زل 2ول. $ �ل ��Cر ذ�ر ھذه اJ��ت و���ن د@��� $: 

ُوإ���م إ�� وا�د ? إ�� إ? ھو ا�ر��ن ا�ر��م ِْ ِ+ َ ْ + َ َ ُ َُ ُ ٌ+ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ٌ ُ
َأ�	ل  ��� أ�� إ� وا�داد�ل ��: �2ل ا��ر�ون  َ َ ًا�2�� إ��� وا�دا َ ِ َِ ً ََ ِْ َ

 

ِإن /. �زت ��دھ� اJ�� ا�� 5��� ا���ر، و5��� آ��ت $ + 6ِ"ق ا����وات وا�رض وا�6
ف ا�"�ل وا�:��ر وا�4"ك ِ ِ ِ ِْ ْ + َ ْ ُْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ +ِ + ْ َِ ِ َ ِا��.  ِ +
ِ��ري /. ا ِ ْ ُ���ر ��� �:4= ا�:�س و�� أ:زل �َ + َ َ ْ + َْ َ َ َ ُ َ َ ْ ََ ِ ِ ْ

+�ن ا����ء �ن ��ء /���I �� ا�رض �	د �و��� و�ث  َْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ +ِ ِ ِ َِ ْ ََ ِ َ َ ٍ �� �ن �ل دا��  ِ�/ٍ ِ ِ+ ََ ْ) ُ
ِو�Nر�ف ا�ر��ح وا����ب ا���6ر ِ+ ََ ُ َ + َ َ ) ْ َْ ِ ِ��ن ا����ء وا�رض ِِ ِْ َ َ + ْ ََ ْ َ .  

ِإن /. :ذ�ر $ ھذه اJ��ت + 6ِ"ق ا����وات وا�رض وا�6
ف ا�"�ل وا�:��ر وا�4"ك ِ ِ ِ ِْ ْ + َ ْ ُْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ +ِ + ْ َِ ِ َ ُا��. ��ري /. ا���ر ��� �:4=  ِ َ َ ْ َ َْ ْ َِ ِ ِْ +ِ ِ
ُا�:�س و�� أ:زل � + َ َ ْ +َ َ َ ِ�ن ا����ء � َ ِِ َ + +ن ��ء /���I �� ا�رض �	د �و��� و�ثَ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َِ َِ َْ ِ َ َ �� �ن �ل دا�� و�Nر�ف ا�ر��ح وا����ب  ٍ�/ِ ِ ٍ ِ َِ + َ َ ) ْ َ + َِ ِ َ َُ ْ)
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ِا���6ر + َ ُ � ا�ق���� وا�دة ���� �د@� .��4 آ��ت: أي ْAذي <���1 ھو ا��� أن ا .  

ْو�ن :�1ول $ ���� �C�را �� �ذ�ر $ ���� ھذه اJ��ت و��7ر أو �<�ر ����7 آ��ت، ��5 �ورة اروم و�ذك أ�-� ِ َ 

َآ���� أن 6"��م �ن �راب Aم إذا أ:�م ��ر �:��رون ْ ُْ ٌ َ َ َِ ٍ ِ ِ َِ ْ َ َ ُ ْ ُ ُ َْ + َْ ََ ُ َِ َ
�ظ��� �ن ا�د�: أي  ��� ���� ���� دا ����� ��ْو�ن ا ِ َ 

��َآ���� أن 6"ق ��م �ن أ:4��م أزوا�� ����:وا إ�� ْ ْ ً َ ََ َ َِ ُ ُ َ ْ ُ ْ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُْ ْ ٍو�	ل ��:�م �ودة ور��� إن /. ذ�ك ��2ت ��وم َْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ََ َِ ٍ ِ َِ ًَ + +ِ ً ْ َُ َ
�4��َرون  ُ َ+ ََ

ْو�ن  ِ َ 

ْآ���� 6"ق ا����وات وا�رض وا�6
ف أ��:��م ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َْ ُ َ ْ َ َ َ + َِ َ َوأ�وا:�م إن /. ذ�ك ��2ت �"	����ن ُ +ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َْ َ ِ ْ ُ َ
ْو�ن  ِ ِ�� �:���م ���"�ل َآ�� َ ْ ُ َ+ ِ ْ ُ َ ِ ِ

ِوا�:��ر َ َ+
ْو�ن  ِ ِآ���� أن ��وم ا����ء وا�رض �I�ره َ ِ ِِ ْ ُ ْ َ ُ َ + ََ َِ َ ْ َ ُ َ �ظ��� ن ا�د��: أي ْ ���ْو�ن ا�� ���دل ���  ِ ْآ���� أن  َ َ ِ ِ َ

ٍ�ر�ل ا�ر��ح ���رات َِ َ ُ َ َ ) ْ ُ) َ ���� :����ظ��� ������ أن ھذه �ن اد@@ت ا�� ���دل ��� .  

6َ"ق :�ل]و�ذك �� �ذ�ر ��ظ��� �5 ا�ورة ا�� ��دھ� 2 َ َ
َا����و  َ ْات ��Mر ��د �رو:�� وأ��� /. ا�رض روا�. أن+ َ ََ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ِْ ِ ٍ ِِ َ ْ ْ ََ َ َ ِ ِ 

ِ���د ��م و�ث /��� �ن �ل دا�� وأ:ز�:� �ن ا����ء َ + َ + َ َ ََ َ ْ َِ ٍ ِ ِ َِ َ ْ ُ ُ َْ +َ ) ْ �� �ن �ل زوج �ر�م ِ�/ �:��:I/ ء��ٍ ِ َ َ ُ َ ْ ٍْ ْ َ َ ً َ) ْ ِ ِ َ َ
َھذا :ذ�ر ھذه ا�د� Cم �2ل  َ 

6ِ"ق � /Iرو:. ��ذا 6"ق ا�ذ�ن �ن دو:� ِ ِ ِ ُِ ْ َ + َ َْ َُ ََ ََ ُ َ ِ   .ذك؟ �س �م <�ق �ل ھم �<�و2ون ھل <�1وا ���9 �ن +

  

  

   �"� ���دها��ذ��ر �:	م �

  

����ده ����� 5�1ول ��� �ُ� :و�ذك �5 �ورة ا��ل �ذ�ر $ ��� ِا�ذي �6ر ��م ا���ر ���ري ا�4"ك /�� �I�ره + ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ْ َ ْ َ َ ََ ِ ُ ْ ْ ْ َ +ُ َ ُ  ؛ ُ+
�I��ْ"وا �:� ���� طر�� و���6ر�وا �: ْ َ َ ْ ُ َِ ِ ُِ ْ َ ّ ً ِْ ًِ َ َ ُُ ْ��"� �ً َ ْ ِ ِ�"��و:�� و�رى ا�4"ك �وا6ر /�� ُ ِ َِ َ َ َ َ َ ُ ََ ْ ْ ُْ َ َ َ

َوأ��� :Cم �2ل  ْ َ َ/. ا�رض روا�.  َ َ َ ِْ ِِ َ ْ
ْأن ���د ��م وأ:��را و��
 �	"�م ُْ ْ ُ َ+ َ ًَ ُ ُ َ ً َ ََ َِ َ ٍ���دون و�
��ت  ِْ َ َ َ َْ َ ُ َ َو���:�م ھم ���دونَ ُ َُ +ْ َ ْ َْ ِ ِ �ْأ/�ن :إ� 2و َ َ 6�ُ"ق ��ن ? �6"ق َ ُُ َ ُْ َ َْ َ ھذا  َْ

��<�ق $ و�ده �5ل اذي <�ق Jره �ن ا�U� �1س�ء ��م ��ء  ھذه ا���ا�� ���د و��ظم أو ا��<�ص اذ�ن ��رف 
ْأ/�ن �ن �ق $ ����؟ َ َ 6�َ"ق ��ن ? �6"ق أ/
 �ذ�رون َ ُْ َ َ َ+ َ ْ َ َْ ََ ُ َ َُ ُ ُ .  

� و�ذك أ�-� �C�را �� ��7ر $���ْأ/"م :��ر 5��� ��ن أ�د��� و5��� C� ����>ل 2ول $ ��� َ َ ُ���روا /. ا�رض /�:ظروا  َ َ ْ ُ َُ َْ ِ َ ْ ِ ِ
ْ��ف ��ن �� �� ا�ذ�ن �ن َ َِ ِ ِ+ ُ َ َ َ َْ َ

�م "� ْ ِ ِ ْ �ر5وا ����2 ا��م ا����1، و��ف أ��م و ��روا �5 ا�رض و���7وا و���روا  :���� َ
  .������م ���ت

�ْأ/"م :و�ذك 2ول $ ��� َ َ َ�:ظروا إ�� ا����ء /و �م ��ف �:�:�ھ� وز�:�ھ� و�� َ َ + َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ + ُ ََ َ+ َ َ َ َ ْْ َ َ ُِ َ َ��� �ن /روج وا�رض �دد:�ھ�  ِ ْ َ َْ َ َ ْ َ ُ ََ ْ ٍَ ُ ِ
�� روا�.�/ �:��َوأ� َ َ َ ْ َِ ِ َ َ ْ َ
َوأ:��:� /��� �ن �ل زوج �  ْ َ َ ٍَ َ ُ َ ْ ْ) ْ ِ ِ َT��ٍ ِ ��<���1، وا�� ا��رد �<���1  ]�ذ�ر $ ���ده ��Cل ھذه اJ��ت ا

  .وإ�+�دھ�

����� ��ِو/. :و�5 ھذه ا�CJر، و���� 2ول $ ���� وھ�ذا أ�-� ��ض اJ��ت ا ْا�رض آ��ت �" َ ِْ ٌ َ ِْ ْ�و :�ن و/. أ:4��م َ ُ ِْ ِ ِ ُِ َ َ َُ
َأ/
 ��Nرون ُ ِْ ُ َ َ َ
 �� أ��م ����� ���1رون ����� 5��� آ��ت و ���ر�م 5��� �ر�5م �ظ�� اذي أو+دھ� أي أن ا�رض ا

@ �ك أ�� �2در ��� �ل ��ء،   ��� أ��� �<�و�2، وأن اذي <���1 و+���� �<����و<�T5 ،��1ن اJ��ت ا�� 5��� �دل
���+ب ��ف . ��<�ض، Cم ���ر �2�) �5+د ���C ر���� �5+دون �C) ���1 �ن ا�رض ���و�� �س 5��� �ر��4 و@

  �رارا Cم ���ر �2�) �5+دCم ���ر �2�) �5+د أود�� 2د ��ر��� ا��ول ��5ر ���� و+دت �4 أن �+وارھ� أرض ���و��،

�����، Cم ���ر �2�) �5+د أر-� +���� 5��� �C��� رة�+�+��ل ��و�ط� أو +��ل ��ھ�1  أر-� �<ر�� �+ر�� ���وءة ��
ا�رض ا�<رى ا�� ھ� <��� �ن ��راء �س 5���  و���+ب ��ف ���ت ھذه ا+��ل �5 ھذا ا�و-4 و�+وارھ� ��ك

  .�+��ل أو ��و ذك �ن ا�د

�+�9ب �ن <�ق ���T5 ھذه ا�رض ��� $ ������ ���، �5+د ھذه ا�رض ���ت �����  �ذك أ�-� ا�����ت ا��� $
�C وارا��� وا�رض ا�<رى ���ت ����� آ<ر @ ����� ھذه�C�<��ف ا��1ع و�+د أن ��ض . ا�رض، و�ذك ا�رض ا

@ : ����. ذا��  ا��ر �����ر �5 آ��ت $ و�5 �<�و���2 و�رك ا���ر ����5ت أ�)، ��5 ھذه ا�CJر ا��1ع �س 5���
َو? :ا�1ول �1ول $ ���� ����روا �5 ����� ذا�� و@ �5 ����� �����، وذك ��� @ �در�� ً���طون �� �"�� َ ُْ ِ ِ ِِ َ ُ

َو?  َ 

ِ���طون ��.ء � ٍِ ْ َُ ِ َ َن �"�� إ? ��� ��ءُ ََ ِ ِ+ ِْ ِ ِ ْ �َ��س :و�<�ر �7ن ذا�� ��ت ���9ر اذوات �5 2و ْ ٌ��A"� �.ء َ ْ َ َِ ِ وإ<��ر  ِْ
�آ��ت $ ا�� ��ن أ�د��� وا�� <����؛ أن ��ون ���ر��  ُ���ء ��U��� @ ���7 ا�وھ�م واظ�ون، �75ر�� �7ن ��ون ���ر�� �5ا

�ظ�� �ن أو+دھ� 5��� و�����7 5��� ���دل ����ظ��� �� <���1 $ ����: أي. ���  �������C أ��� �� و+دت إ@ .  

�َو�� :�1ول $ ��� �:� ا��� َ"6َ + َ َْ َ�وات وا�رض و�� ��:��� ?���ن ��َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ََ ِ ِ َِ َْ َ
�:�ھ�� إ? ����ق "6) َ َْ + َِ ِ ُ َ َْ

���1 $ ���� إ@  �> ��
َو�� :��ق و�1ول �5 آ�� أ<رى �:� ا����ء وا�رض و�� ��:��� ��ط َ"6ِ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ +َ َ ََ ْ 
 ذ�ك ظنَْB َ ََ ِ ً

َا�ذ�ن �4روا /و�ل �"ذ�ن �4روا �ن   َ َِ ِ ِ ُِ ْ َ َُ َ ََ َ+ +ٌ
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ِا�:�ر +
����  ذكأن ���ر �5 ھذه اJ��ت و���7ل �5 �ظ����، و5��� 5��� �ن ھذه ا�د� ��� ����ب � T5ًذا ��� ا�A��ن 

��ن، وھو <�ق ا<�ق وھو ��� �ل ��ء 2د�ر، Cم�����Uل ��د ذك ���ظ��� و����د��  �1��� �7ن اذي <���1 ھو رب ا
  .ا��ظ�م ��� �<�وق و�ده و���رف �ن ��ظ�م أ�� �<�وق؛ 5) ��رف ���9 �ن

أ�� اذي @ ����ر �5 ھذا ا�ون و@ 5��� �5 أ�د��م و��� <���م، و و�ذك ���ر ��1 �ن اذ�ن ا����وا �5 �����م ��� ��ن
  .��و�� و�� ���ل إ�� ����، T5ن �Cل ھذا @ ����4 ���ظر و@ ������ر ذك �ل ��ون ھ��

ھذه ا��ور وھذه ا�<�و�2ت أو+دت �����، أو  وأ�� اذ�ن +��وا ����رھم 5��� �دل ���� أو �� ����� ���� ��و��م �ن أن
إن �Cل ھؤ@ء أ�-� 2د ا����ت 5طرھم، وذك �رون أن . ھذا ا�ون ��ط�4 أ��� ط���� أCرت �5. أو+د��� اط��49

  . ا�� �ؤCر �5 ھذه ا����ء اط��49 ھ�

 أ�ن ا�ط��	� �� �6ذول إذ و�ــدوا؟  �ـرى ا�ط��	ـ� /ـ. ا���� �ؤAرة 

ن $ ���� أ+رى ا��دة �5 أ�ور ��د�� +�ل @ �ك أ. أو+دھ�، و�ن اذي <���1 �ن اذي ط�4 ھذه اط���� و�ن اذي
T5ذا أ�1ن ا��د �ذك ��ر  .ً���� و�� �C7�را، و�ن $ ���� ھو ا���ب؛ ھو <�ق ا��ب و<�ق ا����ب ���� �� أي

  .@ ���ك ���� ���� و@ -را �ن اذ�ن أ��1وا �7ن $ <�ق �ل ��ء وأن �� �واه �<�وق

 

  ھل ���M ھذا ا��ل ���دة ؟. دا �ن �<ب ا�د��� ���� ا���ر��� <روج ا�A��ن

ْأ/"م �ك أن ا���ر @ ����ج إ� <روج، وإن ��ن �5 اJ��ت �5 ��-�� <روج @ َ َ ْ���روا /. ا�رض /��ون ��م  َ ُ ْ ُ ََ َْ ُ َ َ ِ َ ِ ِ
��َ "وب �	�"ون � ْ َ ٌِ َ ُ ُِ ُ

����ر 5��� �����، و5��� ��ر�5 و5��� . ���ر وھو +�س ��� وو ��ن أ��� �ن أراد أن ����ر 
ِو/. �� ����ر 5�� ��� وو �5 ����؛ أ�5م ����روا �5 أ����م؟ �����؛ �+د َأ:4��م أ/
 ��Nرون َ ُ ِْ ُِ ُ َْ َ َُ �ن ���ر �5 ����  َْ

أن ��ظر �5 ا�رض و�� 5��� �ن ا@<�)ف، و�ذك �� 5��� �ن  �رف �� 5��� �ن اJ��ت ؛ �ن إذا <رج، و�2د �ذك
ھذا  ����5 و42 �ظره ��� ��ء ��7ل 5�� و���ر ��� �ذك ��Cب و��ون. ���� 5��� �ن ادواب ا��وا��ت و�� �ث $

���دة.  

  

  ا��و:�� �ز�د ا�L��نا�:ظر /. ا��2ت 
  

  .ا�)م ����م ور��� $

��ن، و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د ا��د & رب. ��م $ ار��ن ار��م�� و��� آ� و���� ا

 :�<�و ���2������ �Cل �د�ث 2رأ�� �5 ادرس ا��-� أ��د�ث وآ�Cرا ��ث ��� ا���ر �5 آ��ت $ و�5. أ+���ن

ق�>� ���روا �5 ا�<�وق و@ ���روا �5 ا��� �ِإن /. :و�Cل اJ��ت ا�� 5��� ا��ر �����ر، وھ� �C�رة �Cل 2و + ِ 

َذ�ك ��2ت ��وم ���4رون ُ َ ْ َ+ ََ َ ٍَ ِ ٍ َِ َ ���� �ْ ل :و�Cل 2و ُ
ُ��روا /. ا�رض /�:ظروا  ْ ُُ َْ ِ َ ْ ِ ِ �َأ/
 :و�Cل 2و َ َ

ِ�:ظرون إ�� ا�Lل   ِ ِِ ْ َ َ ُ َُ ْ
ْ��ف 6"�ت وإ�� ا����ء ��ف ر/	ت َْ ُ َ ْ َ + َ َ ِْ َِ ُ َِ َ ِ َ

ْأ/"م  َ َ َ�:ظروا إ�� ا���� َ + ُ ََ ِ ُ َء /و �م ��ف �:�:�ھ� وز�:�ھ�ْ َ+ َ َ َ َ+ َ ْ َ َ ْ ُ ْْ َ َ ِ �ْأ/"م :و2و َ َ ُ���روا  َ َِ
ْ/. ا�رض /�:ظروا ��ف ��ن �� �� ا�ذ�ن �ن َ َِ ِ ِ ِ+ ُْ َ َ َ ْ ُ َ َْ َ ُْ َ ِ َ

�م "� ْ ِ ِ ْ ْ ل َ ُ
َ��روا /. ا�رض /�:ظروا ��ف �دأ ا�6"ق  ْ ْ َْ َ َْ َ َ َ ْ ُ ْ ُُ َ ِ َ ِ  و��و ذك �ن ِ

ق ������ و�7ھ����  �����ا�د� ا�C�رة، وذك �ن ا�ظر �5 ھذه اJ��ت ا�و��� ��ط� ا��2ل ��ر�5 وإ�>2و�� ��ظ�� ا
  .ْ�ن ُ���د و�ده

ق �ل  ھذا ا�ون و�� 5�� �ن ا�+�9ب �رف أن اذي �و��، واذي أو+ده ��� �ل ��ء 2د�ر، وأ�� ��T5 إذا �ظر �5�>
إ� در+� ر�5وا ��ض ا�<�و�2ت  ��ء، وأن اذ�ن ��دوا P�ر $ �� 2دروه �ق 2دره ، و@ �ظ�وه �ق ��ظ��� ��ث

��ص �ق $ ����، و+��وا �> ��ق، و�ر5وا �>���9 �ن ا��رف وا��ك اذي ھو �ق $ ���� و����، و��ن  ا
  .ا�A��ن ��� أن ��ظر �5 ھذا ا�ون و�5 آ��ت $ ����، و���7ل �� 5��� �ن ا��ر ا�C�ر �ن ا��ف ��Cون

�ْأ��� ا�:�س ا� َ�� :�ذ�ر �C) 2ول $ ��� ُ َ B+ ْ�دوا ر��م ا�ذي 6"��م وا�ذ�ن �نَ َ ُِ ِ ِ+ َ +َ + َ ُْ ُُ َ َُ
َ �"�م �	"�م ���ون ا�ذي �	ل ��م ا�رض   ْ َ َ َ َْ ْ َ + + َُ َ ْ ُْ + َ ُ ُِ َِ ُ َ

ً/را�� َ َوا����ء �:�ء وأ:زل �ن ا����ء ��ء /6Iرج �� �ن ِ َِ ِ ِِ َِ َ ً َ َ + َ ً َ َ + َْ َ ْ ََ ََ ِ ْا�A�رات رز � ��م َ ُ َْ ً +ِ ِ َ ��T5 ذ�ر �ت آ��ت �ظ��� إذا ��7ل  َ
ق �ذه  :ر��� $ �2ل ��د ذك 2درة �ن أ��7ھ�؛ و�ذا �� ���م ����� ا�ن �C�ر ا�A��ن 5��� أو �5 ��-�� �رف�>ا

  :ا����ء ھو ا����ق ����دة وأ��د 2ول ا�ن ا���ز

 أم �ــ�ف ���ـده ا��ـ��د  �ـ� ��ف �	Nـ� ا�Lـ� /�� ��

 �ـدل �"ــ� أ:ــ� وا�ـد  و/ـ. �ـل �ـ.ء �ـ� آ�ـ� 

 و��ــ��:� أ�ــدا �ــ�ھد  و�"ــ� /ــ. �ـل ��ر��ـ� 
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� �5 �ل ��ء آ��؛ و�ذا إذا ط�ب ا��ر�ون��� ��دة آ��ت �Cل 2و �ْو�ن :آ�� ����م $ ���� إ ِ ُآ���� ا�"�ل  َ ْ َ+ ِ ِ
َوا�:��ر و ُ َ ُا���س وا���ر+َ َ َ ُ َْ ْ +

� �ن ا�)��ت: أي ��� ����ده ���دوا ��� ��� 2در��، و�ذك 2و ����� ��ْو�ن :ا ِ َ 

ٍآ���� أن �ر�ل ا�ر��ح ���رات ِ ِ َِ َ ُ َ َ ) ْ ُ َ) َ ْ ْو�ن :آ<ر اJ��، و�ذك 2و� ���ر ��<�ر و���ر ���طر وارزق، وإ�: أي َ ِ ِآ����  َ ِ َ
ٍأن 6"��م �ن �راب َِ ُ ُ َْ ْْ َ َ َ
ْو�ن  ِ ًآ���� أن 6"ق ��م �ن أ:4��م أزوا� َ َ َْ ُ ْ ُ ََ َ َْ ِْ ِ ِ ُِ ْ َْ ََ��َ� ����:وا إ�� ْ َْ ِ ُ ُ َ ْو�ن ِ ِ ِآ���� 6"ق ا����وات  َ ِ َِ َ + َُ ْ َ

ِوا�رض ْ ََ ْ
آ����، ��7�5وا 5��� و���روا 5���؛ �7<ذوا ���� ��رة و�و�ظ�  ه �نإ� آ<ر اJ��ت ا�� �ذ�ر $ أن ھذ 

ِا�ذي ��+ب ��ف أن اذي ����� أ����� وأ����1 وأ�ط�ھ� �ل �� ����ج إ�� T5ن �ن �����7. �ظ��� ٍأ�ط� �ل �.ء  + ْ َْ ُ+ َ َ

�� Aم ھدى"6َ َ + ُ َُ ْ َ
 .  

 إ�� ��ث؛ �ل �ل �� 5�� �ن ا��-�ء: ا�A��ن �رف أ�� �س 5�� ��ء �ن أ�-��9 ��1ل T5ذا ��7ل ا�A��ن ���� <�ق

ا�A��ن ا��2ل ��� أن ����ر  وا�واس، T5ن � ����� و� وظ��� @ �1وم ��� P�ره؛ و�+ل ذك أ�Cر ا����ء �ن �ث
  .��� �5 أ2رب ��ء إ�� ����ر �5 ����

��� ���م ا��Aم ا�ن ا1�م ��� �ًوا�ذار��ت ذروا :ر��� $ ��� 2و ْ َ ََ +ِ ِ  ������م ��� اJ��ت ا�� ��دھ�؛ ��� ����م 
�ِو/. :���� أ2��م ا1رآن و�ل إ� 2و ِا�رض آ��ت �"�و :�ن و/. أ:4� َ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ ُ َ َْ ْ ٌْ ِ ْ�مَ ُ  ���Cم إ�� ر��� $ أط�ل ا�)م 

�ِو/. :2و ْأ:4��م َ ُ ِْ ُ َ
�5 أ2��م  ا����ن: �� �5 ����� اذي ���ه�5��Uرق أ�Cر �ن ���9 ���� أو ���9 و<���ن �� 

وظ��� �ل �-و �ن ��رق رأ�� إ�  ا1رآن، و2د أ�5ض ر��� $ ��)م �+�ب �5 وظ�9ف أ�-�ء ا�A��ن، و���ن
� 2وة �5ر، و2وة ��ر�5 إ������ ��� �دل ��� أ�� ر��� $ 2د أ�ط�ه $���.  

^درة �ن أ��7 ا�A��ن، �ل و�ن أ��7 ھذا ا�ون ��ف أن $ ���� 2در T5 2ذا 2رأت ھذه ا�وراق �5 ھذا ا���ب �ر5ت
����ر و���7ل و��رف  ا�A��ن ��� ھذه ا�����، Cم أ�ط�ه �ن �ل �� ����ج إ�� ��� ��م �ذك �����، و��� و+ود ھذا

َ��� أن اذي <��1 �2در ��� أن ���ده ��� �دأه ُ�دأ:� أول 6"ق :	�ده َ + َُ َِ ُ َ ٍَ ْ َ َ ْ
 وأن اذي <��1 ھو اذي <�ق +��4 ھذا ا�ون 

�ٌأ��� ا�:�س Cرب �Aل  َ�� :�7+���، وأن ا�<�و2�ن ���م @ �1درون ��� ��ء �ن ذك؛ وذك �1ول $ ��� َ َ َ ُ ُ َ Bِ + َ

َ/����	وا �� إن ا�ذ�ن �د�ون ْ َ +ُ ُ َْ َِ ِ+ َِ ُ َ
ِ�ن دون �  + ِ ُ ْ ُ �ن �6"�وا ذ���� و�و ا���	وا ��ِ َ َ ُ َُ َ ْ َ ً َ ََ ِْ ُ ُ ا���1ذرة ا�U�رة  اذ��ب ھذه ا��رة ْ

ه و�ر��وا أ+����، و���<وا 5�� ������ و�ر��وا أ�-�ء �ر��وا: ا�1�رة و ا+��4 ا<�ق أن �<�1وا �Cل ھذا اذ��ب ����
  .��7ل و��Uذى؛ ن ���ط��وا ذك �ن اذي <��1 ھو <�ق ا�ون ��� اروح ��� ���رك و��� �ط�ر و���

6َ"ق :�1ول $ ���� �5 آ�� أ<رى وذك َ َ
ْا����وات ��Mر ��د �رو:�� وأ��� /. ا�رض روا�. أن  َ ََ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ +ِ ِ ٍ ِِ َ ْ ْ ََ َ َ ِ ْ���د ��م ِ ُ َِ َ ِ ���� :

َھذا :ھذه ا+��ل ا�� أر��ھ� ��� @ �-طرب ��م و@ ���رك Cم �1ول ��د ذك 6ْ"ق � /Iرو:. ��ذا 6"ق ا�ذ�ن �ن  َ َِ ِ ِ+ َ َْ َُ ََ ََ ُ َ ِ +

ِدو:� ِ   $؟ أرو�� ��ذا <�ق اذ�ن �ن دو��؟ ھل <�1وا ��C� �9ل <�ق. اذي أ�دع ھذا ا�ون و�ده ھذا ھو <�ق $ ُ

�و�ن أظ�م ��ن ذھب �<�ق �<��1 �5�<�1وا ذرة أو �<�1وا ُ�رة أو �<�1وا  :ًورد أ�-� �5 ا�د�ث ا1د�� 2ول $ ���
�ن أ�Uر ا�<�و�2ت ھذه ا��رة ا�U�رة، @ . @ �1درون ��� أن �<�1وا ذرة ھذا ��� و+� ا��دي أي أ��م ���رة

و����� و��رھ�  �<�1وھ� و���<وا 5��� اروح، و�+��وا 5��� أ�د��� ور+���� وأ�-�ءھ� ادا<��� �C)، �1درون أن
درون أن �<�1وا ھذه ا���رة ���� ھل �1. ���رة �5�<�1وا ذرة أو �<�1وا �رة أو �<�1وا. و�ط��� و�رو��2، و��و ذك

������، و�+�ل ��� $ ������ ��ھذا اU)ف ھذه ا����P ا�� ���وھ� و���ط ��� ���ث أ��� ��ون �Cل اط�����  ا
�ن @ �1درون ���ث ���C� و �وروا��� أن �<�1وا �Cل ا�رة  إ��� إذا �ذرت ���ت، وأ���ت ������، و�ذك ا�رة، و

$ ��1�> ��+إن : �1ول $ ����ا َ� /��ق ا��ب وا�:وى ِ َ ) َ+ ْ ُ ِ َ َ   .�ب ا��ط�: �5ق ا�ب +

������، و�ذك �واة ا��ر +�ل 5��� ھذا ا��ق اذي ھذا ا��ق ���� �ذا �ذرت �و+��� ���ث أ��� إ اذي 5�� +��� $ ���
���ت إذا �ذرت، أو �Cل ھذه ا�رة أو ا���رة ا�� إذا �ذرت  ���ت �<��، �5ل �1در أ�د أن ���C� 4ل ھذه ا�واة ���ث

 ����ل وذات �2ب وأ��Pن؟ @ �1درون ��� ذك إذا اذي �1در ��� ذك ھو $ ���� ���ت و����ت، و��رت ذات

  .و�ده

�-ل وأن ���� �  .�1دوا �ظ���5�+ب أن ���ر5وا 
  

 ��  �Aرة ا��ذاھب ا���Lد�� وا�رد �"�
  

��د��، وا�� ���ب ا��ور إ� أ��� ��ط��49Aذاھب ا��ن : أ��� ط���� ط������ 5��1ل �م �5 ھذه ا�ز��� 5�ت ھذه ا
  :ر��� $ �1ول �� �ن ط��4 �5 أ���ت ا��م اذي ط�4 اط����؟ �ن اذي أو+دھ�؟ اط���� @ �د

 �:ـ� ض ا��ـرع أو إ�ـ�ه �	��ـد   :�Nـ� �	Nـري �4ـوه ��ـ� و?
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 أ�ـن ا�ط��	ـ� �� �6ذول إذ و�دوا؟  �رى ا�ط��	ـ� /. ا���� �ؤAـرة 

ا�ون أو+ده ر��� ������ �+��4 �� 5��، وأو+د �5 �ل +�� �� �������؛ وذك  أ�ن اط���� إذ و+دوا؟ إذا 1���5د أن ھذا
�ن �وح$ ���� ا� ���ت ���� �ْأ�م �ظ�ر إ� ھذه ا�و+ودات وا�<�و�2ت C� �5ل 2و َ َ�روا ��ف 6"ق � ��=  َ ْ َ َ ْ ْ َُ + َ َ َ َ َ

َ���وات ط�� � و�	ل ا���ر َ َ َ َ َ َ َ ََ ًْ َ ِ �ن :ورا و�	ل ا���س �را�� و� أ:���م �ن ٍ�/َ +ِ ِ ِْ َُ َ ْ + َُ َ ً َ َ ْ َ َ َ ًَ ُ + ًا�رض :���� ِ ََ ِْ َ ْ
ُ���� أن أ���م <��1م �ن  

ْأ:���م �ن ا�رض :���� Aم �	�د�م /��� و�6ر��م ا�رض �<�ق أ���م؛ �<�ق آدم ْ + ُْ ْ ُ ً َ ُ َ ُْ ُ َ َ ُ َ ْ َِ ِ ِ ُِ َُ ِ َ ْ َ
ًإ6را��  َ ْ ��د �و��م ��ودون إ�  :أي ِ

ًو�6ر��م إ6را�� ا�رض و��و�ون �را�� َ ُ ُ َْ ُ ِْ ْ ُو� ِ + ً�	ل ��م ا�رض ���ط� َ َ َ ْ َ َِ َ ْ َُ َُ
 .  

َ�	ل ���و�� ����1ون ���� 5را��: +�ل �م ا�رض ���ط� أيھذا �ن آ��ت $  َ َ  
�� ��ً��م ا�رض ���ط� ���"�وا �: ُ ْ َُ ُ َ ْ َ َ ْْ ُ َ ُِ ِ ً ِ َ ُ
����/ً َ ��� 2در�� �Cل وھ�ذا اJ��ت ِ ��د@ ��ا�C�رة ا�� �ذ�رھ� $ ������ �ْأ�م : 2و َ ً:�	ل ا�رض ����4 أ���ء  َ َ ْ َ ْ َ َْ ً ََ ِ َ ْ ِ

ًوأ�وا�� َ ْ ََ
 �ْأ�م :و�Cل 2و َ ً:�	ل ا�رض ���دا َ َ َ ْ َ ِْ َ ْ ِ َ

 �ْأأ:�م : آ<ر اJ��ت، و�Cل 2و�إ ُ ْ َ ُأ�د 6"�� أم ا����ء َ َ + ِ َ ًَ ْ َ َB  آ<ر �إ
���� �ِ/"�:ظر اL:��ن إ�� ط	��� :اJ��ت، و�Cل 2و ِ َ َ ََ ُ ََ ْ ِْ ُ ْ ِْ ِ ���5 �2در�� وأ�� ا���رد  إ� آ<ر اJ��ت ا�� �ذ�ر $ ���

  .��ذا ���

  .ذك ��رة و�و�ظ� و��رف �ذك ��وم 2درة $ ��� �ل ��ء و�ظ��� �5ذي ����ر �5 آ��ت $ ���� �7<ذ �ن
  
  ا�د�� �"� �ظ�� ا���6ق ����:�  

  


 ���د �ن ��د اوھ�ب��َو�� :$ ���� �5 آ<ر ����� ���ب ا�و��د ��ب 2ولر��� $  ذ�ر ا ِ دروا � �ق  دره  َ ِ ْ ََ َ+ َ َُ +

َوا�رض ���	�  ���C �وم ْ َ َ ْ ً َ ُ ْ َُ ُ َ ِ َ ْ
ِا������ وا����وات �طو��ت ����:�  ِ ِ ِ َِ + َ َ + َ َ َِ ٌِ ُْ ْ

 قCم إ�� أورد ا�د�>�ظ�� ا ��� � ا�� �دل 

������ .��@ ������ إ@ $  ��ن �رى ��� ھذه ا�رض ا������، و��ف و��ت �ن �����؛ �ن ھذه ا�<�و�2ت ا
  .�واء �5 ا�ر أو �5 ا��ر وھ� أرض وا�دة

� 2د ذ�ر��� �� أن ا�رض ��4 �5 2و��� $: �ُ + A� وات و�ن ا�رض���= ��ْا�ذي 6"ق  ِ ِ ٍ ِِ ْ َ َ َ َ َ ْ ََ ْ َ +َ َ �نَ"+ ُ َ
��4 : أي 

��ن <���1 ��� ھذه ا�رض  .75�ن ا�را-�ن ا�<ر ا�� أ<�ر�� $ ���� ���؟ @ ���م ������ و�و-��� إ@ $ أر-�ن،
 �ن و+ود -��� $ ���� و��م-$، و��� أ<�ر�� �� ا���  � أ<�ر��و���� <���1 و5��� ��ود و�ن @ �د أن ��دق ��

 و+ود ا���وات ا��4 و�ن ��� �� ����� و��ن ا�رض و��د �� ����� و��ن ا���وات ��� ا�ر-�ن ا��4، و�ذك �ن

  . �7ن ا����5 ا�� ��ن ا�رض وا���ء ���رة <�����9 ���-��� $ ���� و��م-أ<�ر 

@ . أ2ل أو أ�Cر، �5�ف �<�����9 ��� �7+���� و ��رھ� إ���ن أ��ن أن �1ط��� �5 <���ن ��� ��� 2د�� أوا�رض 
�ظ�� ھذا ا�ون ����Pظ�� ���رة <�����9 ���، : ذ�ر أن �Cف �ل ���ء أي. ذ�روا �ذك أ�-�. �ك أن ھذا د�ل 

أ�-�  � أ�)ه ��� ��ن ���ء إ� ���ء، وأن 5وق ذك�ذك، وأن 5و��2 ��ء أو ��ر �ن أ���� إ وأن �� ��ن �ل ���ء�ن
�ظ���م ��� �2ل . ���� ا�رش ���أذن � أن أ�دث �ن ��ك  -و��م ��� $ ����-ورد أ�-� �5 و���م �� �دل 
����1 ���رة <�����9 ��� �� ��ن ���� �  .أو ��� �2ل أذ�� إ

� أ�د �ن ا<�ق ���9 �ن ��1، وإذا �رف ا�ؤ�ن أن ��ط @ �ك أن اذي <��1م أ�ظم وأ+ل �ن أن ��1س �<��1، أو
و�و�ظ� أ�� �<�وق -��ف؛ أ�ك �<�وق -��ف @ ���ك ���9، وو ���ت �� ���ت �T5ك  و���ر �5 ھذا ��� أ<ذ ��رة

م ُ�رد $ ��ر��� ن  ���ط ���ء و@ ���ك ���9، وأن ا<�ق ���م �ن ��� آدم و ا+���وا ��� أن ��ر�وا @ �����ِ
  .�� أراد $ ���� إ�+�ده روا ��� ذك، وأ��م +���� @ ����1ون �T�+�د ��ء�1د

ا���وات �طو��ت ������، �5ذه ا�رض وھذه ا���وات �1�رة �U�رة  إذا ��ن $ أ<�ر �7ن ا�رض �2-�� وأن
�ظ��� �
 ر��� $ �5 آ< ��� ورد �5 �د�ث أو �5 أCر �ن ا�ن ���س ������ إ���� : ا�و��د �1ول ر ���بذ�ره ا

��ذا ���وي ��� ا<ردل؟ ���ت . أ�د�م  ا���وات ا��4 وا�ر-ون ا��4 �5 �ف ار��ن إ@ ���� <ردل �5 �د
<ردل ��1ض ا�A��ن �C) أ��ن أو �C(C آ@ف ����، �5ذه  ھذه ا��� ���. �U�ر أ�Uر �ن �ب اد<ن ��روف

  .ف ار��ن ���� <ردل������ �5 � ا���وات ������ وا�ر-�ن

و����، Cم ��ظ�� و���ده �ق ���د��، و��رف ��د ذك أن ا<�ق ���م @  ��رف ا���م �ذك �ظ�� ارب ������
��5وا �� ��5وا  5-) �ن P�رھم ���� و@ -را وأ��م م �<�1وا ���9 �ل ھم ا�<�1ون، وو ا���وا وو ����ون �����م

��ت ا��������، T5ن 2در��موو ���وا ھذه ا �  .��دودة �� أ2درھم $ ���

�ن إدراك . إدراك ا����ء ا1ر��� وذك �رى أ��م �ظ�رون ا�+ز �ن إدراك ا��ور اU����، و�ذك �ن (C� زوا+�
زوا �+. ��� ���، و�<رو+�� ��ون ����، و�ذك أرواح ا��وا��ت و�� أ����� ��ھ�� اروح ا�� �5 ا�A��ن ا�� ��ون
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وأ�� ھو اذي ����ق  �����، T5ذا �+زوا �ن ذك ���وا ا��ر �رب ���� �5ر5وا أ�� اذي ���ك ذك ���، �ن ��ر�5
  .ا���دة ��� ذ�ر ذك أ��9 ا�����ن و����ؤھم

  
  ���ن /Cل ا���4ر وا��ث �"��

  

��ن، وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا. ��م $ ار��ن ار��م���ر���ن ����� ���د و��� آ� و���� ا��د & رب ا
��د اوھ�ب �ن ��د ا���م اوراق �2ل: �د��C ���د �ن ���س �ن أ�وب �2ل: �2ل ر��� $ ����. أ+���ن ��Cد� :

��� �ن ���م �2ل ��C�2ل: �د ������ط�ء �ن ا��9ب �ن ���د �ن +��ر �ن ا�ن ���س ر-� $  ��C�5روا �5 : �د
  .  �5 ذات $ T5ن �� ��ن �ر��� إ� ا���ء ا����� ���� آ@ف �ور وھو 5وق ذك ���رك و�����ل ��ء و@ ���روا

  

��ن ���� اU)م : �د��C +��ر �ن ���د �2ل: �د��C أ��د �ن أ�� ا�واري �2ل: �د��C إ���ق �ن إ�راھ�م �2ل: �2ل
�ر، T5ذا �-� �Cث ا��ل ��ح ����، Cم ���� ا���� Cم �-4 رأ�� ��ن ر����� ��. �1ط4 ا��ل �C)ث ����ت

�-4 رأ�� ��ن ر����� ����ر T5ذا ��ن ا��ر ��ح ���� �2ل أ��د �5دCت �� ��د ا�ز�ز �15ل � �دCت �� ��ض 
  . @ ��ظر إ� ا���� و�ن ا�ظر إ� ا��ر اذي ��ن ��� 5��� ��ن ا���� اذي ��ح ���: ا��ر��ن �15ل

��د $ �ن ���� اط��وي أ<�ر�� أ�و ��د : �د��C أ��د ادور�2 �2ل: �ن ا�ذاء �2ل�د��C أ��د �ن ا��: �2ل ��Cد�
��ن ����1ل ا���1 5) �زال �5 �5رة و���ء ��� : �� ���ت ���د�� ���� ���� اU)م �2ل: �2ت �: $ ا���ذ �2ل

M��� .  

  

�ن ��� �ن أ�� ط��� �ن �د��C أ�و ��: أ<�ر�� أ�و ���م �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل MM �2ل �د��C ���و�� �ن ��
َ�ذ�ك ���ن � ��م ا��2ت �	"�م ���4رون /. ا�د:�� : ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل ُ َ َ ) َ ُْ + َ َ ُ ُ َB َ ُِ ِ َِ َْ ُ+ َ ْ َ ُ + و��5ءھ� ���� زوال اد��� َ

  . وإ��2ل اJ<رة و��1ءھ�

أ<�ر�� ��ر �ن أ�� روق �ن ا-��ك �ن : �د��C ��+�ب �2ل: �د��C أ�و ���د ا����9 �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
َو�ن ��ن /. ھذه أ��� : ا�ن ���س ر-� $ ����� Cم �2ل ْ َ ََ ِ ِ َِ َ ��� �رى �ن 2در�� : �1ولَْ ����ن ��ن �5 اد��� أ

 ����ن <�ق ا���ء وا�رض وا+��ل وا���ر وا��س وادواب وأ���ه ھذا، �5و ��� و��ت � �5 اJ<رة وم �ره أ
  . وأ-ل ���)

�د��C ���د : �د��C أ��د �ن <�د �ن �رداس ا��ھ�� �2ل: وأ�و اط�ب أ��د �ن روح �2ل: �1ول وأ��د �+� �2ل
�ن أ�� ���� ���ب ا�ؤؤ �ن ا��ن �2ل ���1��ن ���د �ن ا+�د �ن ��د ار��ن �ن �د�ل ا ��: ا���ث ا<زا

���وإذا أ���ت أن ��1ر ���ك ���5ر 5��� : ��ب ��ر �ن ا<ط�ب ر-� $ ��� إ� أ�� �و�� ا���ري ر-� $ 
�ون ��2ك ��: إ��� �5ل �Lدم اذي �5ل ����7 أ���� �15ل. و2در �1و��� �5 اذ�وبأ��م $ ���ك، و2در �� ��ل ا

َو��N آدم ر�� /Mوى  + َ َ َ ََ َ ُ ُ وإ��� �ن إ���س و+��� ��ط��� ر+��� �ن أ+ل �+دة أ�� أن ��+دھ�، و+�ل ���م 2ردة َ
��وھ� �وم ا��ت، و2د ��وا أن ��دوا 5�� ���5ر �5 ���م ا+�� و����� و�را���� T5ذا �5رت و<��ز�ر �ن أ+ل ����ن أ�

��ك ���9 إ@ أن ���Uدك $ �ر���� و���وه ��U� ن  . �5 ھذا ��� �ر5ت ���ك و�1رت ���ك و���ت أن ���ك 

��د $ �ن ���د �ن ���د �ن ���د �ن ا�: �د��C أ��د �ن ��ر �2ل: �2ل ��Cن �2ل�د���2ل:  M: �د��C و�د �ن ��
4�2 �5م . ���ر ����5 ا�����، 5��ن �5وا-4. �د��C أ�و �C�ر ا����� �2ل وھب �ن ���� ا�ؤ�ن ���ر �ذ�ر �زد+ر

ٍزھد �5 �ل �5ن �5����ل ا�1ل، ���15 ����ق ���� . أ�1 ا��د ��5رت � ا����. ���م ر5ض ا��وات ��5ر �را
 @ ��رح إذا 5رح أھل اد��� �ر��م �ل �ز�� ����م �ر�د، �5و دھره ��زون و5ر�� إذا ���ت .وھ�� �و�ل ����ده

�1ط4 ��� ا��ل ���)وة، و�1ط4 ��� . ا��ون ���و ���ب $ ���� �ردده ��� ���2، �5رة ��زع ���2 و�رة ���ل ����ه
����  . ا���ر ��<�وة ���را �5 ذ�و�� ����Uرا �

  . 2م أ��� ا�ر�م �5د<ل ا+��: ���دى �وم ا1���� �5 ذك ا+�4 ا�ظ�م ��� رؤوس ا<)9ق�2ل وھب ھذا 

��د $ �ن ���د �2ل: �د��C أ��د �ن ��ر �2ل: �2ل ��Cن �2ل: �د����د��C �و�ف �ن ا��م : �د��C ���د �ن ا

 �ن 2ر�ش �ن ��� أ��� �2ل: �د��C 5��ض �ن ���د ا1ر�� �2ل: �2ل�� ��C1ول: �د�ود �ث �ن ا��U� ن�� :

زوروا ا�1ور �ل �وم �ذ�ر�م ا�وت و�وھ�وا +وا�4 ا<�ر �ل �وم �5 ا+�� ��1و�م، و��ھدوا ا�و2ف �ل �وم 
��1و��م، وا�ظروا إ� ا���رف ���ر�1�ن إ� ا+�� أو ا��ر �����م، وأ��روا �2و��م وأ�دا��م ذ�ر ا��ر و������1 

  . وأط����2
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�د��C داود �ن ر��د �2ل ��ر �ن ا��رث ���ر �5 : �د��C إ�راھ�م �ن ��د ا�)م �2ل: �� أ��د �ن ��ر �2ل�دC: �2ل
��د��C أ�و ا��وص �ن ���د : �ن ��ل �2ل: �ظ�� $ ���رك و���� ���م ��ف �1دم ���� �2ل +دي ر��� $ ���

ٌوإ���م إ�� وا�د: �� �زت ھذه اJ��: �ن ��روق �ن أ�� ا-�� �2ل ِ َ ُ ٌَ َ َِ ِْ ُ ? إ�� إ? ھو ا�ر��ن ا�ر��م ُ ِ + َ ْ + َُ ُ + َ َِ �1م َِ
ِإن /. 6"ق ا����وات وا�رض : إ� وا�د إن ��ن ��د�5 �2�L� ���7�� �75زل $ �ز و+ل: ا��ر�ون، و�2وا ْ َ َ َ +َ ْ ِْ ِِ َِ +
َوا�6
ف ا�"�ل و ْ َِ + َِ ِ ِا�:��ر ْ َ +���� ���2َت ��وم �	�"ون : إ� 2و ُ َِ ِ ٍْ َ ْ ٍَ �ن أ�� ���Cن �ن ا��وا�� �2ل: �2ل +ديَ : ��Cد�

����� ا�)م��د ا ����: �2ل +دي. �ل ��وت �س 5�� ���ر �5و ��و: +�د �ن أ�� و�2د �ن وھ�ب �ن اورد �2ل 
<رج : �ن إ���ق �ن إ�����ل �ن إ���ق �ن �����ن �ن ���و�� �ن ���� �ن �و�س �ن ���رة ر-� $ ��� �2ل

��� : �� ���م �ذ�رون �2وا: و+ل، �15ل ��� أ����� وھم �ذ�رون �ظ�� $ �ز - ��� $ ���� و��م-ر�ول $ 
. أ@ �5 $ 5) ����روا.  أ@ �5 $ 5) ����روا- ��� $ ���� و��م-����ر �5 �ظ�� $ �ز و+ل �15ل ر�ول $ 

  . أ@ ���5روا �5 �ظم �� <�ق $ . أ@ ���5روا �5 �ظم �� <�ق $

��� �ن إ���ق �2ل: �2ل ��Cن ا: �د��� ��Cرك �2ل�د����د��C إ�����ل �ن ���م �ن أ�� : �روزي �ن ا�ن ا
���� و��م- ا��و�ل ا��+� ر-� $ ��� أن ��� $  $ ���-���� ���  .  �2م ذات ��� �L�� �ن ا1رآن ��ررھ� 

  

��� �2ل: �2ل ��Cن �2ل: �د��� ��Cرك �2ل: �د������ت :  �وھب �2لأ<�ر�� ���د $ �ن ��د ار��ن �ن: �د��C ا�ن ا
�ن أ2رأ �5 ���� ��� أ��M إذا ززت وا�1ر�� @ أز�د ������ وأ�ردد 5���� وأ���ر : ���د �ن ��ب ا1رظ� �1ول

  . أ�Cره �Cرا: أ�ب إ� �ن أن أھذ ا1رآن ���� أو �2ل

��د $ �ن ��د اوھ�ب �2ل: �د��C ا��ن �ن ���د �ن أ�� ھر�رة �2ل: �2ل ��Cد� :��Cد� �����د ار��ن �ن  
�� ار���� أ�� �7� ر+ل �� ���M ا��رة؟ �2ل: ا��ري �2ل��د �ن أ�� ا�> ��Cإذا ھم �5ر، : �د ��T5 م�ا+���ع ا

وإذا �5ر أ��ر وإذا أ��ر ا���ر أ@ وإ�� إذا ��ت ر��P ا��د ��دت �5ر��، وإذا ��دت �5ر�� ��5ت � أ�واب ا�دد 
��ر ��رف ا��ء �T5 ،���1ذا ��ن �ذك أ<ر+� ذك إ� ا��ظ�م & �ز و+ل، T5ذا ��ن ��5ر ���1ل �5 ا��ل، و

�� �� رداه $ �2ل: �ذك رداه $ 15�ل��ا�ر وا��ن وا<�وع وا�وا-T5 ،4ذا ��ن �ذك ��1ه $ �ر�� �ن : �� أ�� ا
���دة ��ر ��  . ��� ���5 ��ط� ���رة ��

��د $ �ن ���د ا��ط��� �2ل: �ن أ��د �ن أ�� ا�واري �2ل�د��C أ��د �ن أ��ن : �2ل ��Cن : �د���د��C د��م �ن ا
]أو���م ��1وى $ وإد��ن ا��ر، T5ن ا��ر أ�و �ل �ر وأ��؛ ���M <)ل ا<�ر ��� و�� ��-ر ��د�د : ر��� $ �2ل

�� $ وا�رب ��7س ���، وإن أ���ء $ $ �ز و+ل �ل �و5ق، وا��م أن <�ر �� ظ�رت �� �درك �ن ���ر �<�
ھم اذ�ن ورCوا ط�ب ا���ة، وذا2وا ������ ��� و��وا إ�� �ن ���+�ة �����م، ور��� و+دوا �ن �)وة ��� �5 

�2و��م و@ ���� إذا <طر ��� ��ل ���م ذ�ر ������5 و��ف ��ور ا�+ب ��� �5 ا��1م ا���ن وا�رور وأراھم 
م ذة ��ط�1، ورد ����م +واب �� ��+وه �� أ��م �����م؛ إذ �2و��م ��Uو�5؛ وإذ �ود��م إ�� ��طو�5، +)� وأ����

�5���ر ا��Uون & ودھم ����ظر ا�+�ب �����ب، 5و$ �� أرى ��ل ��2ل و@ . وإذ ھم � �ؤCرون وإ�� ��1ط�ون
  . �+�ل �� أن ���و�ب �وى �ب $ �ز و+ل

��د: �2ل ��Cس �2ل�د�����د ا���ر �ن ا����5 : �د��C ��ل �ن ���م �2ل: �د��C ���� �2ل:  $ �ن ���د �ن ا ��Cد�
���ت أ�� �ذ�ر ا�ن إدر�س �2ل وھب �ن ���� ��ب ر+ل �2ل ���دا �ن ���د ��� إ�را9�ل ���5 : �ن ��ران �2ل

���ك ��1 �2ل: أراد أن ���ر�2 �2ل ���ك ا@����ر �5 اد���، ��T5 �رق ك ��2ك �: �ل �1ك �2ل أو��� �2ل: إن 
و��ظم ك ������رھ� ا��رة، T5ن ا�1ب إذا رق ا���M 5و�� وإن ا����رك ���� <�ر �ن ���دة ���، و���ر طر�5 ��ن 

  . <�ر �ن ���دة ��ن �ن ادھر

$ �ن ا���رك ر��� �د��C ��ل �ن ���م �ن ا�ن أ�� +��ل �ن أ��� �ن ��د : �د��C ا�ن أ��ن �ن ���� �2ل: �2ل
�ن ����ن �ن ����� ر��� $ �2ل: �2ل. ا���ر ��دة ا���دة: $ أن ر+) ����رة ��ن �1ول ��Uر ����ح : و�����ا

  . ار��� أ@ �رى أ�� ����ر 5��وب

��د $ �ن ���د �2ل: �د��C أ��د �ن ��رو �2ل: �2ل ��Cأ�و +��ر ا�د�� �2ل: �د ��C�1ل: �د�ل : ��ن ��ا�م ��
�ورث ا��رة وا��رة �ورث ا��رة، وا��رة �ورث ا�زم وا�زم �ورث ا�زم وا�زم �ورث ا�1�ن، وا�1�ن �ورث 

��+  . ا��U وا��U �ورث ا��ر، وا��ر �ورث ا�ز�د وا�ز�د �ورث ا

��د $ �ن ���د ا1��� �2ل: �2ل ��Cق �2ل: �د���د �ن إ��� ��Cأ��: �د ��Cواري �2ل�د����ت أ�� : د �ن أ�� ا
 . إ��� �����ون إذا ���روا: �����ن �1ول
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��-�� �5 ��ض ا�����د  2د ��ون �5. أوردھ� �7����دھ� ��� �����. ھذه ا�CJر ���� �� ھو �ر5وع و�� ھو �و2وف
� �ذ��ر و5��� �رP�ب و�رھ�ب ��ر�م، إ��� 5��� �و�ظ� و5�� ��1ل، و���� +�ءت ���رة و@ ��ر�ب ����� ��م ����ل أو

  .و5��� �<و�ف و����م

  
  

  ��ز � اL:��ن ���	�ل ����4ر و��	�ل
  

���ل ���1 5��� ��ن �د�� و5��� <���  إذا ��7ل ا��2ل �� �ر�د إ�� ھذه ا�CJر ��T5 ��رف أن �دارھ� �ث ا�A��ن ��� أن
  . @ �1ول ���9، وإ��� ��1د P�ره و���P 4�ره�����A اذي و�5 ا��ور ا�� ���2 وا�� ��ده، و@ ��ون

ادواب وا���9م  ������ أ�ط� ا�A��ن <��� ھذا ا�1ل اذي �� ���ل اAدراك، و��ب ھذا ا�1ل �ن وذك �ن $
��T5 ،��1̂ن �ظره ����1 أ2وى �ن �ظره ���ره؛  وا��رات واو�وش واط�ور و�� أ�����، �75ر ا�A��ن �7ن ��ظر

ْأ/"م :ك �2ل ����وذ َ َ ٌ���روا /. ا�رض /��ون ��م  "وب �	�"ون ��� أو آذان َ َ ََ ُ َْ َ ْ َ ٌ ُ ْ ُ ََ ِ ُ ُ َ ِْ ِ ِْ ُ َ ِ َ
�� ? �	�� ا���Nر  :Y/ ��ُ���	ون � َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ ََ ْ ََ + ِ َِ َ

َو��ن �	�� ْ ََ ْ ِ ِا��"وب ا��. /. ا�Nدور َ ُ B ُِ ِ + ُ ُْ
 .  

(1����را، @ �ك أ�� ���1ل ھذا ا�ون و��رف ���ل 2درة �ن أو+ده،  �5ذي ��1د ���� ا��ر، و�رز�2 $ �1) ذ��� 
�ظ�� �ن أو+د ھذا ا�ون و�7<ذ ��رة �ن �ل ��ء ��� ��� �ن أ2رب ��ء إ�� وھ� ����، 5�7<ذ ���� �ظ� و��رة 

� ا�ق اAھو ا ������ن أ�� ��4 ��ذاو�����م ا�1ل ��T5 أ2ل ��@ �ن ادواب �ن  ْ����ق �ن ���د و�و�د، ��75 �ن 
  .ا���9م

�ْو��د :�2ل $ ��� َ َ َذرأ:� ���:م َ + ََ َ َِ ْ َ
�A�ًرا ���� 2در�� أھ���  ِ َ�ن ا��ن واL:س ��م  "وب ? � َ ٌ ُ ََ ُ َ ْ ُْ ْ ِِ ْ ِ ) َ ِ���ون ��4َ ُِ َ َ ْ

�دأ ���1وب،  
ْو��م ���� ا�� ����ز ��� ا�A��ن وذك ُ ََ

 ��َأ��ن ? ��Nرون ��� و��م آذان ? ���	ون � ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ ُ ُ ِْ َِ ٌ َ ٌَ َ ََ ْ ِ َ
 .  

����م؛ ���م +��وا ����رھم �5 أ�ورھم  ���وم أ��م ����ون ��دة و���رون، و�ن م �����م ��رھم و@ ����رھم و@
ذك، و+��وا ھذا ھو اذي 5�� �ظرھم وھو اذي 5�� ����رھم، وم ���روا  اد���، و�5 ������م و�5 ������م، و�� أ���

ا�واس ���5وا أ2ل ���  �7ن ����روا 5�� �ن ھذه ا�<�و�2ت ا��و�� وا�����؛ F5+ل ذك �ر�وا ����� ھذه أ�روا5��� 
َأو�Pك :�ن ا���9م؛ وذك �2ل ِ َ ُ

َ���:	�م �ل ھم أCل أو�Pك ھم ا��M/"ون  ُ ُُ َ ْ َ ِْ ُِ B ْ َْ ُ ََ َ َِ ْ ََ
 �5 �ْأم :آ�� أ<رى و�1ول ��� +���ب أن  َ َ ُ َ ْ َ

+أ�Aرھم ���	ون أو �	�"ون إن ھم إ? ُِ ِْ ُْ ْ َ َ ُِ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ََ ََ ْ
 
ً���:	�م �ل ھم أCل ��� ِْ َ َ َ َB ْ َْ ُ ِ ْ ََ

������م  ؛�9�ت ا��ل أن ���� ا�A��ن �����9م 
�1ل �� و@ ����ر و@ �ظر إ@ �� ��Uذى �� 15ط @ ��  .ا��ر�� ا

  
  ��4ر اL:��ن �ز�ده ��Nرة و���ن

  
�و�رف �� أ�ر ��، وازداد  ھذا ھو ا��ل، T5ذا �5ر ا�A��ن و��7ل رز�2 $ �1) ورز�2 ���5، و�رف �� <�ق 

�� <�ق ���C ون ��رك ھ�)، ��� أ<�ر $ �ذك �5 2و�  أ�1ن �����7�رة �5 د���، و��7ل 5��� ��ن �د�� و�� <���، و
�ُأ���ب :��� َ ْ َ ًاL:��ن أن ��رك �دى َ ْ ُُ َ ُ ََ ْ َْ ِ �ذا  اذي أو+ده، وأو+د ھذا ا�ون ��� و�<ر. أي ���) @ �ؤ�ر و@ ���� ْ

��ون ر�� اذي أو+ده و<��1، 5رض ����   �ل �� ����ج إ�� @ ���ن أن ����� @ �ؤ�ر و@ ����، �ل @ �د أنا�A��ن
  .وأن ���ده و�ده 5را9ض وأ�ره �7وا�ر و�ن أ�ظ��� أن ��رف ر��

ه و�ده، ھذا ا�ون ھ� �ن أو+ب اوا+��ت، وإذا �ر�5 ��د ��5ر�5 $ ���� اذي ھو رب ا�ر��ب، واذي ھو �د�ر
�ن �ل �� �وى $ ���� وم ��ق �5 ���2 ���4 �<�وق وأ<�ص ا���دة �، وا��رف ����ظ��  ا��F ���2. ����1 و�2

� و�+)� و���ر���9؛ 5��ون �ذك �ن أھل اA���ن ��1 اذ�ن �د2وا��� $^  ،�������7��م و�د2وا �� ��ھدوا $ 
  .���5وا �ذك �ن أھل ا�1ول اذ�ن �����م �1و�م  أ�روا ��،و�ر5وا �� <�1وا � وأ��روا ���

����� ا�)ة وا�)م 2د ����� ھذه ا�د ������روا 5���  :�2ل ا�� 5��� ا��ر �����ر أن ����روا �5 ا�<�و�2ت، وأن ا
ق @ ����روا �5 :و�رر ذك و�2ل .... <�ق $�>ق @ ���ط  ا�>��ذا؟ �ن ���ت ا� :��� ا�<�و2ون �2ل $ ���

َو? ً���طون �� �"�� َ ُْ ِ ِ ِِ َ ُ
َو? :و�2ل  َ���طون ��.ء �ن �"�� إ? ��� ��ء َ َ ْ َُ َِ ِ ِ+ ِْ ِ ِ ِ ِْ ٍَ ُ

 .  

T5ن إدراك �واد ھذه�ا�<�و�2ت ا�� �رو��� و���ھدو��� �5م �طر�ق ا�و� أن ��+زوا �ن إدراك ���  ذا �+زوا 
�ن أن  ��+ز. $ ���� و��ھ����، و�� ��ون ��� @ �ك أ��م ��+زون �ن ذك ��� ھو ���ھد ���ت (C� ق�>ا

ًھذه ا��� 5��ون ���� �C) �+رة ���رة أو �U�رة،   ���ت�در�وا ��ذا ��ون ھذه ا�رض ����� وھذه P�ر �����؟ و��ذا
$  �Uذ��� ھذا ا��ء اذي +���. و��ون ���� أ�-� أ��Pن وأ��5ن وأوراق و�� أ��� ذك و��ون ���� أو �ن ��وھ� �Cر،

� ��دة �ذه ا�و+ودات���.  
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  �1در 2درھ� إ@ $، و��ف �� �-�ت ھذه ا���ه �4ھذه ا���ر ا����1 ا�� @ ��ف �C) أن $ ���� أو+د ھذا ا��ر

������F ���رة أو �U�رة  �رورأوف ا���ن �����، وھ� م ��1ص وم ��U�ر، و��ف و+دت 5��� ھذه ا��وا��ت ا
ق و�ده ������ ��و�� @ ���م �ددھ�، و@ ���م ��د��� ا�� <�1ت ���� إ@�>  .ا

�ظ ���ا�<�و�2ت؛ �5ذك ����ر ا�A��ن �5 ھذه ا�و+ودات ا�� ��ن �د��،  �� �ن أو+د ھذه@ �ك أن ھذا ��� د�ل 
ق؛ ��� ��+ز �ن أن ��ل إ� ذك، وإ��� ��ذ�ر أن ر�� و��رف ��ره و�ظره�>�ن ا���ر �5 ا ��1�������  و

ق �ل ��ء، وأ���>ق و�� �واه ھو ھو ا ّأ�ظم �ن �ل ��ء وأ+ل �ن �ل ��ء وأ��ر �ن �ل ��ء، وأ�� ا�>
���ر وا�ذ�ر ا�<�وق، و��� �ذك ��ون �ن اذ�ن ا���Cوا أ�ر $ ����ر��.  

  
  ا���4ر /. آ��ت � ا��و:�� �ر�� ا�L��ن ����Mب

  
��ن، و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن��و��� آ� و����  ����� ���د ��م $ ار��ن ار��م، وا��د & رب ا

  .أ+���ن

��� أن ����ر �5 آ��ت $، و���1ل ����� �� أ�ر $ ��، وأن ا���ر وا�ذ�ر ���M �ر ��� أد� �C�رة ��ث ا���م 

���� �ن ا��م وا����م، ��5  ا���رة و��ور ا�1ب و��Cت ا�1�دة، و��ون أ��ر د�ل ��� أ�1�� ھذا اد�ن و�� ا���ل
�ْأو�م :�Cل 2ول $ ��� َ َ َ ��4��ِروا /. أ:4� ِ ُِ َْ + ََ ُ َم �� 6"ق � ا����وات وا�رضَ ْ َ َ َ + ََ ْ َِ ُ + َ َ +و�� ��:��� إ? ����ق وأ�ل ���� وإن  ْ ِ ِ َِ ّ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ًَ ٍ َ ) ْ + َ

�A�َرا �ن ِ ًِ َ
َا�:�س �"��ء ر��م ���/رون  ُ ) َِ َِ +َ ْ ِ ِ َ ِ ��س ا�A��ن أ2رب ��ء إ��،  ��رھم أن ����روا �5 أ����م، وذك �ن�دأ ��ذ ِ

ِو/. :$ ���� �5و ���ر 5��� رأى 5��� �+ب ا�+�ب؛ و�+ل ذك �1ول ْا�رض آ��ت �"�و :�ن و/. أ:4��م َ ُ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ َ ُ َ َْ ْ ٌْ ِ َ
: أي 

��م ا�1�ن ���ث ��ون ا9�Uب ��ده  أي د@@ت �دل. و�5 أ����م آ��ت ��و�2�ن ����ن ���ر 5��� ��� ا�1�ن 
���ھد��.  

و�و2ن ��� �� أ<�ر ر�� �� �ن اU�ب، 5�ؤ�ن  إذا ���ر ا�A��ن �ق ا���ر �5 آ��ت $ ���� ا�و���، 5) �د أن ��رف
َا�م ذ�ك :���� �دأ ���ت ا�ؤ���ن ��A���ن ��U�ب �5 2ول $ ����  �ن $��U�ب إ����� �1����، وذك ِ َا����ب ? ر�ب  َ ْ َ َُ َْ ِ

َ/�� ھدى �"����ن ا�ذ�ن �ؤ�:ون َ َ ً ُُ +ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ+ ْ
�M���ِب  ْ َ ْ ِ ����� Jرون �5 ا����أن أ��م  �����ت ا�و��� ا�� ��ن أ�د��م، 5�����م ذك 

و�1��� �س 5�� �ك  ����� ��� أ<�ر $ �� وإن م �روه، 5��ون ا9�Uب ��دھم ����-ر، و��ون +ز�� �ؤ��وا إ�����
�  .و�س 5�� �ردد، ھذا �) �ك ھو و����� ا���ر �5 آ��ت $ ���

��م أ��� م �<�ق إ@ ����دة، ھذا أ2ل ��ء  ��ن �C) إذا ���ر �5 ����نإن ا�A: �5ر ��� �C) ا�Cر اذي �1ول ������
+���� ���1ض و����ط، 5+�ل أ����� ���1ض ��� ��1ض �� �ر�د، : ���� ������ أي ����ر 5�� أن ����ر ��ف �ن $

ا���ب، و�ذك  و���ل �5���� ���ط�4 أن ��دھ�، و�ذك أ�-� +�ل �د�� ��� ����ل، ���ل �5 ا�ر5ق  و����ط
  .5��� ھذه ا����ل أ�-� +�ل ظ�ره 5�� ھذه ا����ل، و�ذك �1�� أ�-��9 وأ-)�� و��وھ�

ر�و�� و��د �+وده و��د ���ره �5 ط��� ر�� و�� أ��� ذك؛  @ �ك أن $ +���� �+ل أن ���ن ��د ا���دة، ��د
��� ذك و���رف ��-� وذك �+ب ���� أن ���ر ر������ �.  

���� $ ��� ���و��م أ<�ر �7ن �5 ا�A��ن �9��C(C و���ن ���)، وأن ���� أن ���ر  ورد �5 �د�ث ���ور أن ا
��� �ل �)�� �ن ا��س �د�2 :�وم ��ددھ�، 5�1ول ��� $ ���� و��م $ ���� �5 �ل M��� ... ���� ��(� :

���ك 5�� �د�2. ���ل M��� ده  �5 �ل. أي �5 �ل ���ل����وم �ط�4 5�� ا��س، و��� ������ �ر-� �ن 
�5�س ا�د�2 15ط ھ� أن  +�ل ھذا �ن ا�د�2ت ا�� �<�ف ��ك: أي... ��دل ��ن ا�C�ن �د�2 :���1�ل؛ �5ذك �1ول

����� ����� �د�2 وأ�ر  ���دق ���ل، Cم ��دل ��ن ا�C�ن �د�2، و���ن أ<�ك ��� ������5ر��5 ��� دا��� �5ر45 
  .�-4 أ�د�م �د�2، 5+�ل ھذا ��� �د�2 ، و��� �ن ���ر �د�2 و����5روف �د�2

�ا���+د  ��ل ������ �د�2 و��ل ����رة �د�2 و��ل ������ �د�2 و��ل <طوة إ�إن �م  :و�ذك أ�-� أ<�ر �1و
� و��ره ��دد ا����ل ا�� �5 أ�-�ء +�ده �ل �وم 15د ��ر ���� $ ��� �5ذه �ن ��M �د�2��� $ <�ق ھذا ا

� <�ق ا�A��ن �5 أ��ن �1و�م ��� أ<�ر  اذي <��1 ���� وإ@ ��T5 �����ب ��� ��ر ھذه ا����، و@ �ك أن $���
���� �ِا�ذي :�ذك �5 2و �ك /�واك /	د�ك /. أي Nورة �� ��ء ر��ك +"6َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ) َ + َ+ َ ٍَ َِ َ ََ َ َ َ

 �ْ��د :و�5 2و َ �:� اL:��ن /.  َ"6ِ َ َ ْ َ َِ ْ َْ

ٍأ��ن ��و�م ِ ِْ َ َ ْ َ �ْأ�م :���� وأ<�ر ���7 ��ل � �� ����ج إ�� �5 2و َ +:�	ل �� ��:�ن و���:� و���4ن وھد�:�ه ا�: َ َ َ َ ً َ َُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َْ َ ِ َِ ِ ُ َ ِ�د�نْ ْ َْ 

.  

��ده ��� أن ��ظر �5 ����، وأن ��رف ���� $ ����، وأن ��ذ�ر أن اذي 5��ث ���� ھذا ا<�ق م  $ ��� �1�>
�َأ/����م أ :�<��1 ���C، وم ��ر�� ھ�)؛ وذك �1ول $ ��� َْ ُ ْ َِ �:��م ���A وأ:�م إ��:� ?َ"6 ��:َ َ ََ ُ + ُ َ َ +ْ َ َ َ َِ ْ َْ ً ْ

َ�ر�	ون  ُ َ ْ  �<�طب ُ
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���� �ْ�م :ا���ر اذ�ن �و�<�م وھم �5 ا��ر �1و َ A�� :�ن  ��وا�م /. ا�رض �دد �A��ْ َ ِْ َِ ُ ْ ََ َ َِ ِ َِ ِْ َ ْ َ:� �و�� أو �	ضُ ْ َ ْ ً ْ ََ َ
ِ�وم /��Iل   َ ْ ْ ََ ٍ

ْا�	�د�ن  �ل إن ���Aم إ?  "�
 �و ََ ً + َ ِْ َ ْ َِ ِ ِْ َُ ْ َ ) �A�� م��:�ًأ:�م �:�م �	"�ون أ/����م أ:�� 6" ْ ََ َ َ ْ َ ُ ْْ ْ ْ ُْ َ َ + ُ َ ُ ْ ُ ُ +َ ََ َ َِ   .�5 ھذه اد��� ��ث أ�ظ�ون أن إ�+�د�م َ

  
  � 6"ق ا�6"ق �����

  
����م و@ إر��د و@ ���� �+���  و�س �ن ����� أن ���ل <��1 �) أ�ر و@ ��� و@. $ اذي <��1م وأ��ن <��1م

�َو�� :<�1وا، T5ن ھذا ھو ظن ا���ر، �2ل $ ��� َ 
�:� ا����ء وا�رض و�� ��:��� ��ط"6ً ْ َِ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ +َ َ ََ B ذ�ك ظنْ َ ََ ٌا�ذ�ن �4روا /و�ل  ِ ْ َ َُ َ َ َ ِ +

ِ�"ذ�ن �4روا �ن ا�:�ر + ََ َِ ِ ُِ َ +
اذي ھو ا���1دھم أ��م <�1وا ��� <�1ت ا���9م؛ �+ل أن ���7وا و��ر�وا  أي أن ھذا اظن 

َذ�ك ���وا، وأ�� �س �م �ن ��7رھم و@ ����ھم أن ھذا ظن ا���رو��� و����وا ِ ُظن ا�ذ�ن �4روا /و�ل �"ذ�ن �4روا  َ ْ َ َُ َ َ ََ ََ َ Bِ ِ ِ+ +ٌ
ِ�ن ا�:�ر + َ ِ .  

�َو�� :و�1ول ��� َ ���:� ا����وات وا�رض و�� ��:"6َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ +َ َ ََ ْ َِ َ� ?���ن ��ْ َ ِ ِ َ
�:�ھ�� إ? ����ق "6) َ َْ + َِ ِ ُ َ َْ

َو��  �:� ا����وات  َ"6ِ َ َ + َ َْ َ

َوا�رض و�� ��:��� ?���ن ِ ِ َ َْ ُ ْ َ َ َ َ ْ ََ َ
ْ�و  +أرد:� أن :�6ذ ��وا ?�6ذ:�ه �ن �د:� إن �:� َ ُ + َ َ + + َ َْ ُ ْ ْ ِْ َ َ َِ ُِ ً ْ َْ َ َ َ

ِ/��"�ن �ل :�ذف ����ق �"� ا���طل   ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َْ َ ْ) ِ ْ ََ ْ َ
َ/�د�Y/ �Mذا ھو َ َُ َْ َ َِ ُ ُ

َزاھق و��م ا�و�ل ��� �4Nون  ُ ِ ِ َِ ُ َ+ ْ َ َُ ُْ َ ٌ .  

��م أن ر�� اذي أ�ط�ه �ل �� �ر�د و�<ر � �� و��ل ��ل T5ن �ن ��7ل و��1ل �5 � ����، و�ذك 5��� أ�ط�ه $ ���

2د <��1 �+ل أن ���ده . ���1 ����� و��ر � ا����ب وأ�ط�ه �ن �ل �� �7�، أ�� 2د 5رض ���� 5رو-� و2د أز��
و���1د أ�� ������ �� <�ق ���9 ���C، وم ��رك <��1 ھ�) وأ��  ن �ط���؛ وذك ��� ��د ا���ر وا��1ل ���رفو�+ل أ

�ظ��� ذ�رھ� $ ���� �1و� �� <�ق ھذا ا�A��ن ����َو�� :وأ�ط�ه �ن �ل �� �����ه إ@  �ت ا��ن واL:س إ?  َ"6+ ْ ْ َِ َ َْ َِ + ِ ُ ْ

ْ��	�دون �� أر�د �:�م  ُ َ ُ ْ َْ ِ ُِ ُِ ُ ْ�نِ ِرزق و�� أر�د أن �ط	�ون ِ ٍُ ُ َ َِ ْ ْ َُ ُِ ِْ
���زز ��م �ن ذ� �5و ������ �� <��1م ���Cر ��م �ن ��2 و@  .

ل ��م ا�ول اذي ھو <��1م وإ�+�دھم ����وا ���دوه ��T5 �5 ا��U وھم ا�1راء، وھو ا1وي وھم ا-���ء، و��� <��1م
���ده ��ل �� ��س إ�� ا���C اذي ھو ���د�� أن ��� ���دوه و�ده ��د أن ���ر5وا ��-��، T5ن $ ������ ��-ل 

  .��+��م وأ�ط�ھم ا��م، و�<ر �م �ل ��ء

َھو :�� �ل ��ء ����4 �� ��� �1ول ���� إذا �ظر�� وإذا $ ���� �<ر َا�ذي 6"ق � ُ َ +َ َ ً�م �� /. ا�رض ���	�ِ َ ْ َِ ِِ َ ْ ْ <�ق  ُ
��T5 <�ق ك أ��� ا�A��ن؛ ��T5 أن ��ون 5�� ����� ك ����4 ��ذه ا�����،  �ل �� �5 ا�رض. �م �� �5 ا�رض +����

M، وإ�� أن ����ر ����ون ��7ورا �7ن ��� وإ�� أن���و��ذ�ر ��� 5�� و���7ل ��  ����، و���<رج �� 5�� �ن ا���45 وا
��ذ�ر و����ر 5�� �ن ا�+�9ب �ل �� 5�� ��T5 �<�وق ك ��7ل و����4 أو.  

 �4 �� 5��� ا���ع؟ و��ذا <�ق ا�وام ذوات ا��وم و�� أ����� ��ذا <�ق $ ھذه ا��رات؟ و��ذا <�ق: �5و �2ل 9�2ل
ھذه  ا���ع ا-�ر�� ا��داء ��� ا���9م و��� �� ����� ا�A��ن �ن ادواب، و�ذك أ�-� �5 �ن ا-رر؟ T5ن �5

أ�-� @ 9�5دة �5 ھذه ا��رات  ا�̂��ت وا��1رب و��وھ� -رر ������ و���ث ��و��� 5��ن ����� و��و ذك، و�ذك
��>ا�U�رة �C) وا��وض و��م أ�رص، و���� اوزغ و�� أ���  5س وا��رات�5 <�ق ھذا اذر وھذا ا��ل وھذه ا

  ذك ��ذا <�1ت؟

 

���C 5) �د 5��� �ن ���� �واء ������ أو  @ �ك أ�ك ��7ور �7ن ��رف أ��� <�ق $، و��رف أ�-� أن $ ��1�> ��
���� �ن ذك �� ذ�ره ��-�م .  �� C� �5ل ھذاأ��ط�4 أن أذ�ر ا�����ت ا�� ��1ل و@. U�رھ�، و��رف ذك �ن +ر��

��� ��ض  ��ض ا��س ا�����وا ا���دات �5 ا��رات ا�U�رة ����ل وا��وض واط�ور ا�U�رة أن 41� ��ا
ا�� ھ� �C) ا���5�ر و��وھ�، �7وا �� ا��ب؟  ا��Cر ��5�دھ�، و�� أ��� ذك، و�� أ���وھ� ���طت ����م اط�ور

�ذه اط�ور و��وھ�، ���5 أن 15د��� ���طت ����م و��� �رو��م و��� أ�+�ر�م   إن ��ك ا��رات ���ت 2و��:�15وا
��-�� 2و�� ��ض و��  إ� أ��م ��ر�وا ا��رات ��� ��ون 2و�� �ذه اط�ور و�� أ�����، �5& ���� <�ق �5-طروا
  .أ��� ذك

إن <�ق ھذه ا��رة ��ث @ 9�5دة 5�� وأ�� -رر ��� او+ود؛ �����5 : �ل15 و����� أ�-� ����� أن إ����� رأى <����ء
َوم ��ف، Cم ��د  ُ�ذل �5 �)+�� �ل �� �5 او�4 5ط�ل ا��د وھو ���+��. 2د�� �+ز ا�ط��ء �ن �)+�� �1ر�� �5 ُ

�� أ����� 5+�ء �� ���W �ن ا1ر��ت و ���W �ن ا��راض: ذك +�ء أ�د ا�و�2 و+�ل ���� �5 اطرق، و�1ول
<����ء وأ�ر��2 وذر ر��دھ� ��� ��ك ا1ر�� �5ر9ت؛ ��5م أن ھذه  �)ج ھذه ا1ر�� �5 <����ء أ<ذ: إ��، �15ل

  .�<�ق $ ���� وا��1د ارب �5 أ�� <�ق ��U� �9�ر 9�5دة �1و��� �� ا���زأ

����ر �5 ھذه   و م ��ن إ@ ا���ر أن ا�A��ن:�1ول. �ن اذ�ن ����<رون �<�ق $ ������ و���� و�ذك ا�C�ر
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ورد �5 ا�د�ث ا1د�� 2ول $ ���� �5  ا�<�و�2ت ا�ظ���؛ �7<ذ ���� ��رة T5ن 5��� آ�� و��رة، و�+ل ذك
��bد �م ��� : أي و�ن أظ�م ��ن ذھب �<�ق �<��1 �5�<�1وا ذرة أو �<�1وا �رة أو �<�1وا ���رة :ا�د�ث ا1د��

���5رك �ط���� و�ر��وا ���  @ �1درون @ �1در ا<�ق ���م أن �<�1وا ذرة ���<وا 5��� اروح. �+�ز ��� أ��ماA و+�
و�ظ���� و+و��5 وPذاءھ� و�� ��Uذى ��، و��ف ��واد  ������� وأ�-�ءھ�؛ �د��� ور+���� و����� و��رھ� و�رو��2

  .ر ا<�ق ��� أن �<�1وا �Cل ھذه اذرة�5�<�1وا ذرة ؛ أي @ �1د اذرة ا�U�رة ا�� ���ھدھ�

إ��� ��ذر �5 ا�رض  ا�رة ��� ا�ر @ ���ط��ون أن �<�1وا ����C �5 ط���� و�5 ��1�5 و�5 �ور��� ���ث و�ذك
75<ذوا �ن اM�1 أو ��وه ��C �9م ط��وه Cم +��وه  و���ت، و��ون �� ��د ������ أ��Pن و���ل و��و ذك، إذا �2دوھ�

�1��5 ھذه ��س � ط�م اط����،  �وروه ��ور ا�ر. ا ��T5 ���أو �ذك ا�رز و��وه �را ������ أو رزا ���
  .<�ق $ � ط����� ��و�� ��ذر و���ت و��ون � �� ��ون �ط����، �ل ذك @ ���ط��و��؛ ��� و�ذك �س

��َأ/ :��ن �2ل ��د ذكا��ر �5& ���� ھو ا���رد ��<�ق و�ده ؛ وذك �� ذ�ر آ ْ�نَ َ  
6�َ"ق ��ن ? �6"ق أ/ ُ َ َُ َ ُ ُْ َ َْ َ َْ
َ�ذ�رون ُ + ََ
ق اذي <�ق ا�رواح ور�ب: أي �>ھذه ا�+��د، و+���� �����ل و��واد ��Cرة، و2در 5��� ھذا  @ ���وي ا

و��Uذى ��  5��� ھذه ا��دة، و+���� ����+� إ� ھذا اUذاء و+�ل اUذاء � أ���ن �د<ل ���� رىا�دد اذي 2دره وأ+
  .و���ش ���� و��ون � 5-�� �<رج ���� �5�دا 2د ذھب ������

���� �ِا�ذي :^و�ذك أ�-� 2در ازدوا+��، وھدى ��-�� إ� ��ض ��� �5 2و َأ�ط� �ل �.ء 6"�� Aم ھدى + َ + +ُ َ َُ ْ َ َ ٍُ ْ ْ َ  (5
�ق � و�ده ھو $ ����>6َ"ق :<�ق �ل ��ء، وذك ذ�ر $ ���� ��ض �<�و���2 �1و� �ك أن ھذا ا َ َ

ِا����وات   َ َ +
�M�ْر ��د �رو:�� وأ��� /. ا�رض روا�. أن َ ََ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ِْ ِ ٍِ َ ْ ْ ََ َ َ ِ ِ���د ��م و�ث / ِ ِ+ َ َ ْ ُ َِ ٍ��� �ن �ل دا��َ ِ+ ََ ْ) ُ

َوأ:ز�:�  ]�ذ�ر ���ده ��ذا ���: ����  َ ْْ َ َ
�� �ن �ل زوج�/ �:��:I/ ء ��ء���ن ا��ٍ ْ َ َ ً َ َ +َ ُ َ ْ ْ) ْ َِ ِ َِ َ ٍ�ر�م ِ ِ َھذا :���� Cم �2ل َ 6ِ"ق � /Iرو:. ��ذا 6"ق ا�ذ�ن �ن دو:� َ ِ ِ ِ ُِ ْ َ + َ َْ َُ ََ ََ ُ َ ِ + 

<�ق $ ���� ا+واب أ��م م (C��� �9�� 1وا�>�.  

��� ھذه �� أ2درھم $ ��������� أن ��4 ��ك ا����� �ت ا�دو�� ا�� ���وھ� �C) ��� أ2در �و��ا  ��ا�ظ��� ا
أ2در �ن ��ده ��� أن ����وا ھذه  ��ل 5��� �ن �ل زو+�ن ا�C�ن، وا�� ��Cت �5 ا��ر �دة طو���، و�ذك

��ت و���� +��د �س 5��� ا�رواح و�س 5������، و�س 5��� اUذاء اط���� ا�ر�� ا@<���ر��، و�س 5��� ا��س ا
  .��دودة �<�ر��، و�ن @ �دل ��� أن 2درة ا�A��ن ��� �Cل 2درة ارب ���� وإ��� 2در�� إ��� ھ� �����ت

�5 ھذه ا�<�و�2ت �7<ذ ���� ��رة، و�ذك أ�-�  و��ل ��ل �5& ���� ��ث ا���م ��� أن ��Cر �ن ا���ر وا��1ل
>��+�ل �5ره �5 ذات ا��ري ������ و���� و@ �5 ����ف �����؛ T5ن ذك �ن ��م  �و�2ت و@��ون ���ره �5 ھذه ا

�ن ا�A��ن 15د �ر ��� ا�د�ث اذي �1ول اU�ب �ق ���روا �5 :اذي �+�� $ ����>  . ا�<�وق و@ ���روا �5 ا
  

و/. أ:4��م أ/
 ': "ط�:�  �ل � �ز و�لذ�ر :وع �ن ا���4ر /. �ظ�� � �ز و�ل وو�دا:��� و���� و�د��ره و�
  '��Nرون

  

��ن وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ� و���� أ+���ن، �2ل ر��� $ ��ا��د & رب ا
�ِو/. : ذ�ر �وع �ن ا���ر �5 �ظ�� $ �ز و+ل وو�دا���� و���� و�د��ره و��ط��� �2ل $ �ز و+ل: ��� َ


َأ:4��م أ/ َ َُ َْ ُ َ ��Nرون ِْ ُ ِْ ُ .  

T5ذا ���ر ا��د �5 ذك ا����رت � آ��ت ار�و���، و�ط�ت � أ�وار ا�1�ن وا-���ت ��� �Pرات ا�ك وظ��� 
�� �+زأة ��-دة ��ورة ��ر��� ��-�� �5 ار�ب؛ وذك إذا �ظر إ� ���� و+دھ� ��و�� ���و�� �+�و�� �ؤ

 ���ض، 5���م أ�� @ �و+د �د�ر إ@ ��د�ر و@ ��ون إ@ ���ون و�+د �د��ر ا�د�ر 5�� ��ھدا دا@ ����، ��� ��ظر إ
 �1�P ن ظ�ره و��ب ���� وإ���م��وار-� و�ط���ط�ن ا���ء و�1د�رھ� وإ� ا�1ف ا��1ف 5و�2 �+ذو�� و

 �+���  . إ��، �5ل ذك �دل ��� ����� و���د �و������ 

����، 15د أ�1ن ا<)9ق  ��5ذك ھذا ا+�م إذا �ظرت إ�� و���رت 5�� و+دت آ�Cر ا�د��ر 5�� ��9�2 ��ھدة ��د�ر دا
���م أ��م م ��و�وا �ن �2ل ���9 و@ ��ن �م �5 ا�رض أCر و@ ذ�ر، ��5روا وھم @ ���رون أ���� ��رو�5 

م �زد �م ��� ذك وم ��1ص ���� �ن ��ورة � ���+�و�� 2د ا+���ت 5��� +وارح وأ�-�ء ��1دار ��+��م إ
2طرة ��ء؛ �و�� ��-دة و�ظ��� ��ر��� ����ل ا�روق و��دودة �+�د ���ن �و�5 ��� ود�� �� 2د ر��ت 5�� 

(���ل وا@����ل وا�1ض وا��ط وا�د ����9ن و���C�� وأر��ون �ظ�� و�دت ��9��C(C و���ن �ر5 �2��� ����U؛ 
���  . وا-م، و�+�ل 5�� ���� أ�واب ��+�� إ

����5 أذ��ه ا�1Cو���ن ��+� ا��4 2د +�ل ��ؤھ�� �را  (9��W 5��� دا�� �5<�ص إ� اد��غ وذك ا��ء �م ��2ل، 
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9) ���دھ�� �رارة ا��س و����ه ��+� ارؤ�� ������ن �ن �ور �ر���ن �5 �م ودم، و2د +�ل ��ؤھ��  ����
��س و@ �ذو��ن ��� ��م، و��<راه ا�1Cو��ن ��+� ا�م وا��س وإ�1ء �� �+��4 �5 رأ�� �ن 2ذر ا�<�ط، و5وه ��

ا��1وق ��+� ا���س وا�)م وا��ل وا�رب، 2د ُ+�ل ��ؤه �ذ�� �+د ذة ا�ط��م وط�م ا�ذاق �ر��� 5�� 
  . �-c �ن أ�)ه إ� أ���� ��+ري ر�� �ط���ن اط��م ������ا����ن ��+� ا

دو���� �+رى اط��م وا�راب ��� ��وق إ� ا��دة؛ وھ� ��1در �5 ا+وف 2د و��ت ��� ��ر ��-+� 5��� وھ� 
 �أن ا��د �د��� 2د و��ت �ذك اط��م أر�4 �ن ار��ح؛ ر�M ��و�2 �ن ا�م إ� ا��دة ور�M ����� �5 ا+وف إ

��ل ���� إ� ا�دن ور�M ��رف ��و�� �5 ا�روق ��� �طرد ا��ء �5 ا����ر ور�M �د��1C 45 و5-��، وذك 
��ن �+د �5 +و�5 �+ر�د ا<)ء وا�ول و���2 ود�ره ��+�� إ� طرح ذك ا�-ل و�ل وا�د ����� �ون ��� ��ء 

��س و�ط�ب ا��ر، وو �1ص ���� @�رئ �-وا أو �ن ا����ء ا�� ��� ���ل ا�ذات و�درك اط���ت و���� ا
+�ر�� ط�ق ��1وص ا�ظ �ن ��و�� و��+زا �ن إدراك �U���، وو زاد 5��� -ر�� از��دة و�7ذى ��� وأظ�رت 
�+زا ��� �ظ�ر ا�1ص ����، وإن <ص $ ��دا ����1ن أو ز��دة �5 �-و أو +�ر�� 5ذك د�ل ��� ا��)�9  ��5

  . ف �ن <��1 �و�� 5-ل إ����� وإ�����وا<���ره و��ر�

�1 ھو �د�ر؛ ��� و+د ا��ن �د�رة ���ر وو@ھ� ��ن @ �1در ��� ا�ظر و@ �> �و2د ��م ا�<�وق أ�� �د�ر وأن 
���5 M��1  . �رى اد��� و@ �+����9 و@ ��رق ��ن ا��ن وا

��(� 4�� ����4 �)�� و@ ��� و@ ھ��� و@ �����د أد�� و@ ���� و@ @ ��. وا�ذن ����4 وو@ھ� ��ن @ �1در 
  . �درك 2-�ء و@ ����

  . وا��ف ��م، وو@ه ��ن @ ���ذذ �������ق ط�ب و@ ����م ر�M و@ ���ز ��ن دواء ��45 و�م ��2ل

اق ط�م ا���ة و@ وا�م ��ر�� إ� �� ا���طن ��� �� ��زل اط��م وا�راب و���د ا��س وا�)م، وو@ه �� ذ
�ن ���ل ا��وات ��  . �<�ف ��

وا���ن ��طق، وو@ه ��ن @ �1در ��� د��ء و@ �داء و@ ��� �+وى و@ ��� ط�ب ��ء ا���U أو ا���� و@ 
��� ��وى أو و�ف ��وى .  

  . وا�د ��طش وو@ھ� ��ن @ ���ط�4 �2-� و@ ��ط� و@ ���و@ و@ د��5 و@ ����1 و@ ���

  . وار+ل ���� وو@ھ� ��ن @ �<طو و@ ���ض و@ �ن ���ن إ� ���ن ���1ل

�1ب ���ط��، وو@ه ��ن @ �و+د � ��ل و@ �رى  Wوة و����  . وا�رج ���ن ا

���� �����م ����� ����ل �� 2د أ�� و����  ��  . و���ل ��9ر ا+وارح ا

اء واد��غ وا��ب وا�وى ا)�� ���� �� ھ� ��+�ري ا�ط��� وا��ر�� و�5 ا���ر �5 ا����ء و�� 5��� �ن ا�و
  . وا�Pذ��

و���� �� ھ� ��1طن اروح وا��س، وا�1ل وا��م وا+�ل وا��م وا�ذق وP�ر ذك، و�5 ر�م ا�رأة اذي �41 5�� 
��ود، ا��ء ادا5ق، و�<رج ��� ا<�ق ا���ل و�5 ا����M ا�� �+ري 5��� ادم وا �Cن ا��� ������س وا�� ��زل 

وا�� ���ق ��� �د<ل ا+وف و���� �� ا��س و�ر�و ���� ا+�م، وا�� �<رج ��� �� �1-�� ا��دة ��� و ��1 5��� 
�1ل ������ ا�دة، و�5 ورود اروح ا�دن �ن P�ر أن ُ�رى �ن أ�ن ورد أو ��ف �دث، و�دوره ��� �) أن ���م 

 ذھب، Cم إن ا<�ق +���� ��� �����ن ذ�ور وإ��ث، وا���م طرا ��� �و��ن ر+�ل و���ء، وإن ��ف �در وأ�ن
 M-واه أو�+وارح �ل أ�د ��� ��Cل P�ره و�ورة �ل وا�د �<��ف �ن �ورة P�ره 75ي د�ل �د�� �ق �5 د

  . ��� و�ف، وأي �+� � أو�د ��� أ�-رت

 ��ن ���� �5 <��1 ��4 و@ �رف �� �5 ا�رض ����� أن �Cل ھذه أ@ ���م ا��طل ا��1 ا+�ھل اUوي؛ ��ن م
ا����ء ا����1 ا���ظ�� ا�����9 ا������� ا�+���� �5 <�ق وا�د، و�ل أ�د ����� ���ل ذك اوا�د، و�Cل ھذه 

�ر ��� إ���C ،��9م ا�+�9ب ا�� ��+ز ��م �و��� 5-) �ن إ�داث ����C @ ���ون �ن ذا��� و@ ���ط��� إ@ ���م 2د
اد@9ل اوا-�� وا�)��ت ا���� U� �5��ر ا��ور، و��رف ادھور ا�� @ ���ط�4 د���5 و@ إ�داث ����C ا��وك 

  . ���ط���م و@ ا�Cرون ��7وا�م، و@ أوو ا1وة �1و��م و@ أھل ارأي ��د��رھم

��M ا���م وأر�2�5م و�5 ا�+�9ب ا�� ���ر 5��� ا��ر و��+ز �ن و���� ا���ر �� 2د ��رت ���� �د�رة 
وأPذ���م وأرزا�2م �U�ر ��4 5��� �م، و@ �ول و@ 2وة ���م، �5و ر+�ت ا�رواح إ� أ+��م �ل �ن �-� �ن 

اد���؛ �5+���وا �ن �ل �ن ��1 ��� �U��ر ��ء ���� أو <�ق ��ء �5T� ���Cراغ اوا�4 و5رط ا@+���د و�ذل 
ا��ط��وا و@ 2دروا ����؛ ����5 ���ء ��9�2 �5 ا�واء �U�ر ��د و@ أط��ب، �رى �ظ��م و��دي �ن ا��وال �� 

ز����� �م �+و�� ط���ت زاھرات +�ر��ت، �� �روج ���و�� و�ط�4 ���و��، وھ� �)��ت ���ر ���دون ��� �5 
  . ا�ر وا��ر

U� �5 ب آ<ره�Uس �ط�4 أول �ل ���ر �ن ��ر��2 و���@ �رى �� ر+وع و@ ��رف �� ���ت، ���ر . ر���وا
�ون �5  ��U�5���-�ء �-و��9 اد��� �م �زھو، و���� �5ر�و ��رھ� ازروع و���ق، وھ� ��1�ر د�Cر �5 ا1ر و
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و�2ر ��دو ��� آي ا�رد از��دة وا���1ن 5��ر5ون �� �دد ا��ور وا��وام و��M ���ق �5و �م ���ش . ا�ر
�<�رات +)�� ���ر5ون  ��5�� ��ورھم، و�ل �U�ق، �5و �م ��ن �ر��ون 5�� أ�دا��م ��+و��م، وأز��� ���

���1ل �5 �ل �ول �رارا �ن ��ل إ� ��ل، Cم ��ود ��د ا�1-�ء ا�ول إ� أول ��ل، ��5م �5 �ل ��ل ���� ��ب 
�م ا��+�ر ���5ل �م ا��Cر �+ري ����م ����، و�+�ب إ��م رز�2، ور��ح @ �رى �� +�م و@ ��رف  M1�� ن؛� ��

���ب �در ����م اU�ث . و�روح ا�+��م و�ط�ب ا��دان، وھ� �طردة �5eت ا�� ��دث ��ن ا�رض وا���وات
�5 أوان ا������م �� و���ك ���م و2ت ا���9��Uم ���، ���5د �م ��� ا����ر و��Uر �� ا�)د و��Cر ��� ا�ب 

  .  �� ا�وا�� وا�واتوا���ت و����

وأرض ��� ا��ء ���وط� ھ� �م ���د و����� ���ت �م ا�ط��م وا�)�س، و�<رج �م ا���رب وا���Uم 
و+��ل ھ� أو��د �ر-�م ���1ر و@ ���د ��م؛ و�<رج �م . و�����م ��� ظ�رھ� �� ���وا، و�وار��م إذا �� ���وا

��وت و�ر�وا 5��� ا���Pم و�1د�وا ���� ا��ر ا�� 5��� د�95م، و��� ���M أPذ���م ا+واھر وا��وال و����وا ���� ا
و��ء 5�� ���ة �ل ��ء و��� أ�ل �ل ��ء؛ �رو��م �ن ا�طش و��1��م �ن اد�س و�ط�رھم �ن . و�ط�ب أط����م

��م اطري و��Cر �م �ن ا�+س، و2د ا��د ��� ��ور �+ري ا��ك 5�� �����م إ� ا���ن ا���د، و���7ون ���� ا
 ��ا��� واط�ب، أو ���ت ا�رض �م ��� ��ء ��و2و�� إ� ا�وا-4 ا�� ����+ون إ�� 5���؛ ���ت �م ا��Lل ا
  . ����ون ���، و<ز�ت ��� �� ��رد �م �5 ا1�ظ ����ذوا �ر�� و���ر �م �5 ا���ء 9) �ؤذ��م �رده ��ن ������و��

����م إ�� �"د �م ��45 و�ط��م و�)�س و5��� �م +��ل ��ن �ر��ون و��ن ��ر�ون وأ���م �م دفء و�Aْو���ل أ ْ َُ َ َ ٍَ َِ ْ َِ ُ ََ ْ َ

ِ��و:وا �����M إ? ��ق ا�:4س  ِ ُِ ْ ُ ُ ََ ْ +) ِ ِ ِ ِ م إ����2م و�ن أ�وا��5 و��<ذون �ن +�ودھ� ��و�� ���<�و��� �وم ظ���م و�وَ
���ر��ن، و<�ل و��Uل  �U9�� ���> ���وأو��رھ� وأ���رھ� أ�C�C، و��ر�ون ��� �5 �طو��� �ن ��ن 5رث ودم 
و���ر �ر��وھ� و��ز��وا ���، و��ل ��<ذ �ن ا+��ل ��و�� و�ن ا�+ر و��� ��ر�ون، و��7ل �ن �ل ا�Cرات 

�م ���ء وذةو�<رج �ن �طو��� �راب �<��ف أوا�� 5� � .  

 4��Cم �� و+د �ن <�ق ��9ر ا��م وا��وان و�� ھد�ت �� 2در �� �ن ا�رزاق، Cم P�ر ذك ��� �5 ا���وات ا
و�5 ا�راري وا���ر وا����5 واد��ر وا��وب وا+��ل، و�5 �<وم ا�رض . و�5 ا+و ��ن ا���ء وا�رض

+��� وظ������ و�وادث ادھر و<طرا��� �ن ا f��� م، و�������9ب ا�� @ �����U و�ف وا�ف، و@ �در��� ��م 
�41 �ن ا��ر 5��� أ��� �<�و�2 ��و�� ���و�� �د�رة ��د��ر ���م ���م ���4 ���ر أ�د دا9م ��� ���ل وا�د P�ر 

���� �ل ��ء ���م و@ �1وم و@ ��دث و@ �د�ر، ��م �� ��ون �2ل أن ��و��، و�رف ��ل ��ء �� ����� و��ل 
��ءه وا���طت �ده �5 +��4 �� أراده م ��+زه ��ء �ن ��ء و@ ���� ��ء �ن ��ء، 5<�ق ا����ء ���� ��� ��ء 

و2درھ� و+���� ��-�دة و2و���، و��ب �� ������ و������ و�ر��� ���ن @ ���م، و��ظ�� �) ���ن و@ ���ر 
  . �ظ�ر و@ واد و@ ���ب و@ ����� و@ ودو@ ھ�د و@ ���ر و@ ��و و@ �ر�ك و@ -د و@ 

 M�ون و@ رو�ن د@9ل ا��ث أن ا��� ا���� 2د �د5ن �5 ا�راب �س �� ورق و@ �Pن و@ ��ب و@ �Cر و@ 
َ/��ق ا��ب وا�:وى و@ ط�م و@ �ر��، 5�����C $ �5 ا�راب Cم ������  َ ) َ+ ْ ُ ِ 5�<ر+�� �ن �د���5 ���ر�� ��د�� م َ

��ن �� �ر�� و�<رج �ن ا�راب �4 ��ب وورق وون ور�M وط�م، وم ��ن �� ��ء �ن ذك ��ن د�ت �5 
ن ا�راب؛ �5ذك ا�A��ن ��ن �دس �5 ا�راب و�س � �ر�� و@ روح و@ ��4 و@ ��ر ����� ا���� Cم �<رج �

��� ���ده �2ل $  �ا�رض �4 روح و@ �ر�� و@ ��4 و@ ��ر 2د +�ل $ ���رك و���� ذك ������ ���ده ود@
�ًّوآ�� ��م ا�رض ا����� أ���:�ھ� وأ6ر�:� �:�� ��� : ���رك و��� َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ ُ َ َْ َ ْ َ َِ َ ََ ُ ٌْ ْ ََ ُ�+و:ز: و�2ل ��� َ ً�:� �ن ا����ء ��ء ���ر�� َ ََ َ ُ ً َ َ +ِ َ ِ ْ

ٍ/I:��:� �� �:�ت  ِ+ َ ْ َْ َِ َ َ�ُ�ذ�ك ا�6روج : إ� 2و ُ ُ َْ َ ِ +�ذ�ك :6رج ا��و�� �	"َ َ َْ ْ َ َُ ْ ُ َِ َ ِ َ�م �ذ�رون َ ُ + َ َُ ْ .  

�����ر�ن وأ�دى �واھده ���ظر�ن، و��ن آ���� ����2�ن و2ط4 �ذر ا����د�ن وأد�ض  ��5����ن اذي أو-M د@
1�ن وا��د & ��ك �وم اد�ن، و�� ��� ���دي و@ أن �+W ا+��د�ن وأ��� أ���ر ا�5�U�ن، و���رك $ أ���>ن ا

��ن�� . ھدا�� $ رب ا

  

واJ��ت وا���د�ث وا�1و@ت ا��  ھذا �)م �ن ا�ؤف ر��� $ م ����1 �ن P�ره و��� ��د�� ذ�ر ا�C�ر �ن ا�CJر
����ء ا� ����1 �ن ا���9 �ن ا����� أو �ن ا�����ن أو �ن ��� ا�� 5��� ا�ث ��� ا���ر وا��1ل �5 آ��ت $ ���

اوا-��، ذ�ر ��د ذك ھذا  وا�����، وا��7ل 5��� <�1ت � و�5 <���1 و�5 ��و���� وا@��د@ل ��� ذك ���د� ا��و��
�� <����، وأن ��رص ��� أن �+�ل ا���5ر 5��� ��ن أ�د��� و5� ا��ل اذي �ذ�ر�� 5�� أو ���ت أ�ظ�ر�� وأ������ إ� أن

و��ذا  5�� �ن ا�+�9ب، و�� 5�� �ن اJ��ت و�� 5�� �ن ا��ر ��� ��ذ�ر ا���د ��ف <�1وا ���7ل �5 ھذا ا�ون و��
���P وإن ��ن ،����م <�1وا، و��ر5وا أن اذي <��1م م �<��1م إ@ �ق ����م .  
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  �روح وا��	ثا�رد �"� ا�4
�4� /��� ��	"ق �6"ق اL:��ن وا
  

�1�> �1�> ���& أن �وع ا�A��ن ھذا �س � ��دأ  ���1د ا�)��� وا���ذ. ً@ �ك أن ا�A��ن ا��2ل إذا ���ر ��م أن 
وأ�� <��1 $ �ن ط�ن @زب، �ل  أن ��ون ھ��ك أ�وھم اذي ھو آدم أ�دا، و���رون أن ��ون <�ق �ن �راب، و���رون

��دأ وأن ���1  س � ��دأ، و�ذك أ�-� ���رون <�ق ادواب و��وھ� �ل ���1دون أ��� �س �ھذا 2د�م � ���1دون أن
وإ��د��م إ� ا���ة اد���، 5���1دون أ�� �س ھ��ك  ھ�ذا، و�ذك أ�-� ���رون ا��ث ا+����� اذي ھو ��ث ا��وات

��T5 ل �ن ��ت� �����ث +�� ��د�  .����، و@ ��ود إ� ا���ة ا

ق ���رون إ��دة ��ث ا�+��م، و�+��ون ذ�ن ���ون أ����م ا�)���وا�>� اA1دون و+ود ا���ن �ذ��ون اAواب  اCا
������ب �C�5ب أو ���2ب �4 أ��م  ��� ا�رواح؛ ا�رواح ا�� �5ر2ت ا�+��م ���1دون أ��� ا��2��، وأ��� ا

���1دون و��ر5ون أن ھ��ك أروا�� ���� ��� ھذه ا�+��م؛ ���م  م�-طر�ون ا-طرا�� �د�دا �5 ��ھ�� ھذه ا�رواح؛ ھ
ا���ة  �5ً و2ت �ن ا�و�2ت، Cم ���ھدو�� ���� �س 5�� روح و�س 5�� �ر��، 5���1دون أن ���ھدون أن ا�A��ن ��

ا���رة، و���1د 5��� و���و��� ا��س  ا�� ���ت ��ُ�ره 2د �5ر��2 و2د <ر+ت ���، 75�ن �ذھب ��ك اروح؟ ا-طر�وا
وھ� ��� . وآ<رون ���و��� ��� ���ون �� وا+ب او+ود ��� �1وون �C�ر ���م أن ا�رواح ھ� ھذا ا�ون ���،

ق ����ت @ 5رق ���� و��ن ا��دوم، و�ذك �ؤدي إ� ا�دم؛�>ًأ�-� �����م  ���م ���ون وا+ب او+ود اذي ھو ا
���س ا��ط�1.  

قإن �5 ھذا ��: 1�5ول�> ���1د أن ا�<�و2�ن �س �م ��دأ ����5ه أ�� �س �م ����� و����ه أ��م. وا�<�وق و�� ��ن ا

� ا1د�م، أن ا�A��ن 2د�م و$ ���� 2د ذ�ر�� ���دأ <�ق ا�A��ن، أ��)<�ق �ن ط�ن $ اذي <��1م �ن ط�ن  ���وون 
  .<�ق أ���م �ن ط�ن @زب: ����

ُو� :��7 <�ق �1�� ا�<�و�2ت وادواب وا��رات �ن ا��ء، ��� �2ل ����أ�-� أ<�ر � و�ذك + 6ٍ"ق �ل دا�� �ن ��ء  َ َ +ْ َِ ٍ + ُ ََ َ

�م �ن ���. �"� �ط:�:�/ِ ِ ِ ِْ ََ َ ْ َ َ َُ ْ ْ ْ
ٍو�:�م �ن ���. �"� ر�"�ن و�:�م �ن ���. �"� أر�=  َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ ْ َ ْ َ َ ُ ََ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْْ ْْ ِْ �7ن ادواب  و�ذك أ�-� أ<�ر ِ

�م ��� 5�1ول �����ْو�� �ن :���� <��1، وأ�� ھو ا ِ َ ٌدا�� /. ا�رض و? ط�Pر �ط�ر ��:���� إ? أ�م َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ +ُ + َ ِْ ِِ ِ ِ ِ ٍَ ٍ َ ِ َ ْأ����Aم َ ُ ُ َ ْ ،  أ�م َ
  .و����وت �5 ��رھ� و�Uرھ� �ل +�س أ�� �ن ا��م 2در $ و+ودھ�، و@ ��دم إ@ إذا ��ء $ ����،: أي

���� و��م �ن ��� �ن $ ��� ���أ5) : 2ر��� ���� �75ر ��Tراق وادي ا��ل ��� 75و�� $ إ��. ا�����ء ��� ا
���� ���أھ��ت أ�� ���M أو أ�� �ن   وادي ا��ل أو ��� �C�ر ا��ل �4 أن �� آذاك وا�دة؟وا�دة؟ ���� ��ذا ����ط 
����، $ أ��م ���، 1�5ول. ا��م �. �رون ا��رة �رون ا�ظ� �5 ذك. اذ�ن ����رون �5 ��دأ <��1م إن: <���1 $ ���

ْأم :���C ون ��ر�وا ھ�)، وذك �1ول $ ���� ��ر5ون أ��م �� <�1وا �وا �ن َ"6ْ ِ ُِ َ ;�ر �.ء أم ھم ا���6�ونُ ُُ ِ َ َْ َُ ْ َ ٍ ْ ِْ  ���1�
1�ن @ �<�1ون أ����م و@ �<�ق ��-�م  أ��م م �<�1وا �ن P�ر ��ء �ل <�1وا �ن�>��ء، و�1��� أ��م ��وا ھم ا

ذي �<�ق أو@دها�A��ن ھو ا ��-�، �5�س.  

أن ��و�وا ذ�ورا �C)، و@<��ر أن ��و�وا ���م ��� أ��ن <��1 و��� أ��ن  و ��ن ھو اذي �<�ق أو@ده �C) @<��ر
ھو اذي �<��1م وھو  و@<��ر أن @ ��ون 5��م ��2ص ا<��1 و@ أن ��ون 5��م ��ب أو ��و ذك، و�ن $ �ورة،

ُ��ب اذي َ َ  �A�:ن ���ء إ��ً َ َِ ُ َ َْ ْو��ب ��ن ���ء ا�ذ�ور أو �زو��مِ ُ ُ ) ُ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ ََ ُ ََ B ْ ُو��	ل ذ�ورا وإ���C ���� ��ط� ��-�م ِ َ ْ َ ُ�ن ���ء  َ َ ََ ْ
�����ً َِ .  

Cم <�ق زو+�� ��� �ن -�4 �ن أ-)�� �ن ذ�ر �)  �ن �راب �ن P�ر أب و@ أم، وھو اذي أو+د ا�ب، 5<�ق آدم
���� �ذك. 2در $ أ��� ���ل �ن دون أن ����� ��ر، 5ودت ��را �و��. �ن أ��C �) ذ�ر ���� ا�)م أ�C ،�Cم <�ق 

�Cق <��1م �ن ذ�ر وأ��>  .ا���رد ��<�ق و�ده أن <��1 �م د�ل ��� ���ل 2در�� وأ��@ �ك . �1�� ا
  

�����  �ذ��ر � �\:��ن ��دا��� و:
  

ُأ��� ا�:�س  َ�� :2ول $ ���� و�ذك أ�-� �ذ�رھم ���دأ <��1م، Cم �ذ�رھم ��د ذك �������، 5�ذ�رھم ���دC� �5 �9ل َ B+ َ

�:��م"6 �:Y/ ث	ْإن �:�م /. ر�ب �ن ا�� ُْ َ َ + ُ ْ ُْ ََ ِْ ِِ ِ ٍ ِْ َ ْ ََ ْ�ن ْ ٍ �رابِ َ  <���1 أ���م �ن �راب، Cم ��وه و�ذك �ل ��ر �ن �ط��: ���� ُ

�:�"6َ َْ َ
 �MC�ا� �:�"6/ �MC� ���:� ا�	""6/ ��َا�:ط4� �" ً َ ً ََ ْ َ َ َ ْ َ َْ ُ ْ ُ َ ََ َ َ َ Bْ َ َ ْ َ َ َ ْ

ً�ظ���  َ �:��م �ن �راب Aم �ن :ط4� Aم �ن �"�� Aم �ن ِ"6ْ ْ ْ ِْ ٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ+ + + ُْ َ ُ َ ْ ُ َْ ََ َُ ُ ُ َ َ
 

���� و;�ر �6""6� �MC�ٍ ٍ ٍَ َ+ َ + ََ َُ ْ َ ُ ْ وP�ر ا�<��1 ا�� 2-� $ . وإ<را+�� إ� اد���  ���� ���م <����1ا�<��1 ا�� 2در $ ُِ
  .و@ ��ون �� و+ود أ��� @ ��م <���1، 1�5ذ��5 ار�م

Bو:�ر :Cم �2ل َِ ًّ/. ا�ر��م �� :��ء إ�� أ�ل ���� ُ َ ُ َ ُ َ َ ٍْ َ َ ِْ َ َ ِ َ ������ و���ل <���1   ���� ھذه ا�ط�� �5 ار�م إ� أن�1ر $ ِ
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�+Aم �Tذن $ ��� ُ 
ً:6ر��م ط4 ْ ِ ْ ُ ْ ُُ ��د  �<ر+� �ن �طن أ�� @ ���م ��C ،�9م. �<رج $ ���� ھذا ا��ر ط�) �U�را ِ
 :اذي 2در � �5 ھذه ا���ة �1ول ���� إ� أن ��م ��د ذك �1د�ر ��ره. 5���9 إ� أن ��م <��1ذك ������ و���و ���9 

ْو�:�م ُ ْ ِ +�ن ��و/� َ َ ُ ََ ْو�:�م ���� �U�را أو ��) أو ���را ْ ُ ْ ِ ِ�ن �رد إ�� أرذل ا�	�ر َ ُ ُ ْ َ ُ َْ َِ َ َ ِ B �ن ���ر ��� ���c ��� ���را : أي ْ
���1، و��1د إدرا��، و��1د 2و�� وھو ���� أ�-� 2ول $ ���� ���ث ��1د: �ُ ِا�ذي 6"��م �ن C	ف Aم �	ل �ن �	د  + ِ ٍ ِ ِْ َ َ َ ْ ُْ َْ + ُْ َُ ََ +

+C	ف  وة Aم ُ ًُ + ْ ٍ�	ل �ن �	د  وة  ٍُ ِ ِ+ ْ َ َ َُ ْ Cً	�4 و����َ َ ْ َ ْ َُ ً
 ����  . ھ�ذا �1رؤھ� ��ض ا1راء ا

������ 2درة �ن أو+د ھذا ا<�ق ��� ھذه ا M-ل وا�أو+دھم وأ�� 2در �م آ+�@ ����ون . أ�� @ �ك أن ھذا أ�� د
2در �م او+ود �5 ھذه ا���ة . �د�م �ن �1وم ����1م إذا ا�1-ت أ���رھم �<�ق $. ك �<���م P�رھمإ���، Cم ��د ذ

����� ھو اذي أ�ط�  ���ر ا�A��ن C� �5ل ھذا ��� �رف أ�� �<�وق ���دة ر�� اذي أو+ده، وأن ر�� اذي اد���، إذا
��� اط���ت أو �����2 ���  �� ��@ �د أن ������ ��� �� أ�ط�ه و�. �ل ��ء <�C �1م ھدى ���C� و@ �د أن ،�<و

  .ا���ة ا����� ا�� ا�2ر��5 �5 ھذه

�ن  @ �ك أ�� إذا �����7 �5 +��4 ھذا ا�ون �ر��5 أ�� @ �د � �ن ��P ق �ل ��ء�و+د 2د�ر �ظ�م � �ل ��ء، <�
ر، و<�ق ���� �� @ ���ور ��ره و�ظ���، و�5وت ا�<�و�2ت �� @ �در�� ا�� �ل ��ء، و�ل ��ء 15�ر إ�� <�ق �ن

أن ر�� ������ ���  ��ر و�Uر و�و�ط و�� أ��� ذك، 5) �ك أن ا��د ا��رف ا�و2ن �7<ذ ��رة و�1��� �ن ����� �5
������ �C�ب �ن أط��� و���2ب �ن ���ه ھذا ھو  �ل ��ء 2د�ر، 5�ؤ�ن ��& ���� و��دق �و�ده وو��ده و�Cق ���7

  .ي ��ون ���� ا�ؤ�ناذ
  

  /طر � :وع اL:��ن �"� �	ر/� ر��
  

��ن و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د��  .و���� أ+���ن و��� آ� ا��د & رب ا

�1 وأن اذي <��1 ھو ارب ا�ظ�م؛ اذي م ��د  5طر $ �وع ا�A��ن ��� ��ر�5 ر��، و��ر�5 أ�� �<�وق،�> �وأن 
َ/طرة :�2ل ����. ھذه 5طرة $. أ�د وم �ود وم ��ن � ��وا َ ْ ِ� ا��. /طر ا�:�س �"��� ? ��د�ل �6"ق � ِ ِ+ +ِ ْ َ َ +َ َ +ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ َ َ َ

و�2ل  
��� ������� و��م ا $: �����ْ�ل �وود �ود ��� ا�طرة �75واه ��ودا�� أو ���را�� أو ��+���� ��� ���W ا ُ  �����

��5��� و���1ل، ���ن �  و�4 ھذه ا�طرة T5ن ا�A��ن 2د ����ج إ� أد� ظ�ھرة ���7ل ء+���ء ھل ���ون 5��� �ن +د
ق ������ ��� �ل ��ء؛ وذك ��� و+د و���<ص �5 ھذه�>ق  2درة ا�> - وذ ��&��-ا�ز��� �ن ���رون و+ود ا

�Cروا و����وا، و��5وا ا�C�ر ��� �ن ذوي ا�1ول، و�+ل ذك أ�Cر ا����ء �ن  و���دون ھذه ا��ور إ� اط��49، و2د
����م 2د��� و�د��C ارد.  

�+��� وھ� ھذه ا��-�  ر��� $ أ�� �9ل �ن 5ذ�روا �ن ا��Aم أ��د ��L� دل���5 ،�آ�� �دل ��� و+ود $ ���
ا��وان أ�ن  �س 5��� �ر��، Cم �4 ذك ��د �دة ����ر و�<رج ���� ھذا. ���ھد أ��� +��د ���� اط�9ر و��وه��-� 

و+وده؟ �1ول ���ت �����؟ $ أ��م ��ف ��ن ��� �5 و�ط ھذه ا�Pط�� إذا ��رت م �+د ��(��� ��1ر أ��ض : �C�
�-����ھد أ�� +��د @ ���ة 5�� . و��ط�� �Cل اذھب ا�Aر�ز ا���را��-�ء،  �س � ��ب و�س � ���ذ ظ�ھره �Cل ا

��� 2درة �ن <��1 @ �ك أن ھذه آ�� �ظ���. ��د �دة ����ر +داره 5�<رج ��� ھذا اط�9ر أو ھذا ا��وان و@ �ر��.  

: ھم أ�� ���ر، و�2واا�)��� و��ض ا�)�دة، وأ1وا ���� �ؤا@ �5 �ظر +�ءه ��ض �ذك أ�-� ذ�روا أن ا��Aم أ��د
ق أو �و+ود ارب ��ف �1ر�>  ....ا<�ق �و+ود ا

  
  ا���4ر /. ���Pب 6"ق ا�:�وم وا��وا�ب وا�ر��ح وا���وا:�ت

  
ق أو �و+ود ارب دون أن �روه أو ���وه أو �رو أو ����وا �و�� أو�>��و ذك، 5-رب �م أ�و  ا<�ق �و+ود ا

5��� أ�د وأ��� ���� �4 ا��ر �س 5��� ��9ق، و�ر�� ���  أن ھ��ك ����� �سھل ��د2ون �C� : (C) و�2ل �����
و��زل  ا����� وأ�واع ا�ط��� و�� ُ����ج إ�� �ن ا�-�C ،49م ��و+� إ� ا�)د ا�<رى، ا���ل، و���ل ����� ��7واع

�� و��� �د��، Cم �ر+4 �ذك وھ� �� ���ھذا @ : 5��� �ن �1ودھ�، �15وا �س�� 5��� �ن ا�-�49، و��زل �ل +�س 
أ@ �رون ھذه ا�5)ك ا��9رة، أ@ �رون ھذه ا�5)ك ا����C، �ن  و���م أ@ �رون ھذه ا�<�و�2ت: ��دق �� ��2ل، �15ل

ھذه آ��  ���ھد ھذه ا�5)ك �ظ��� ��� �ظ��� <���1، ��5ت ا1وم وأ���وا ��� �د��، و@ �ك أن اذي ���رھ�؟
�ظ���، �(C� �1ل :���� @ ���ددھ� إ@ $ �4 ��د �� ����� و�����،  ھذه ا�+رام ا��و�� ا��س وا�1ر وا�+وم ا

�5 أول ا��ر، Cم �5 و�ط ا��ر ���ر�2ن ��ون ا��س �5 ا�Uرب  ���ھدھ� أ����� �+��4 ا��س وا�1ر أ�����
  -��ف، Cم �5 و�ط ا��ر ��ون 2د ا���ل �وره ��ثو�ذك أ�-� ���ھد �وره أ�� أول ا��ر وا�1ر �5 ا��رق،
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ا��ب ��ف ���ر ��� ��ء $  ��ون ���1) ���س، وھ�ذا ا�+وم ��رھ� ���ق @ ��+�وز �ده اذي �د �، وھ�ذا أ�-�
  .<����و��رة �ر�2 و��رة Pر��، و��رة ��ون �C��� و��رة ��ون  ���� ��رة ���7 �ن ا���ل ���ر +�و��، و��رة ����س

ادور وا���زل، و���� ��  ���� �� 2د �4�1 ا��+�ر و���ف. ار��ح، ار��ح ا�� ���7 ��رة 2و�� و��رة <���� وھ�ذا أ�-�
�ر�را، و���� �� ��ون ر���� ��ردة أو ������ ��� �2ل ��ض  ���� �� ��ون ر���. ��ون ��ردا و���� �� ��ون ھ�د�9

و ���ت ار�M: ا����ء  �C(Cو+� ا�رض ����ذه ا����،. أ��م �ن ا�رض ���ن �ل ��  �و�ذك  +���� $ ���
���� @ ���ددھ� إ@ $ ��� �5 2ول $ ���� أ�-� ھذه ا�رض ا�� ��ط�� $ و�� ����� �ن ھذه ا�<�و�2ت ا: 

+و�ث َ �� �ن �ل دا�� َ�/ٍ ِ ِ+ ََ ْ) ُ
دا�� 2د أ�ط�ت �� ���ش  �ل. Cم إذا ���ر�� �5 ھذه ادواب و+د�� أن <���1 ���م �P�� ا���Aم 

�  .�� و@ ���طل، و@ ��وت +و�� إ@ إذا ��ء $ ���

� ا�� ����7؟ ھل و��ف ���ش؟ وأ�ن أ��� ھذا اذر ��ف �����ل؟ و��ف ��واد و��Cر؟. ���ھد أ�Uر ��ء �راه اذرة
�روق ��ري 5��� ھذا اط��م و��ل (C� ���5  ؤھ��-����و �ذك و���ت و���ش؟ و��ف ��ون أ ��9�-�إ� أ

و�ر��5  ُأ2دا���؟ و�� أ��� ذك، @ �رى إ@ ��+�ر أو ��وه، و�ن اذي <���1 أ��م <���1، و�ظ���� �C) و�وا-4
  .��ف ���ش �5 ھذه اد���

أن إ����� رأى ذرة �+ر �� 2ط�� �م �U�رة، و�+زت �ن �����، Cم : ا���ل �5 ��ض ���� ����ء ذ�ر ا�ن ا1�م
وأ��دھ�، 5+�ء اذر  ���� �7ر�4 أو �<�س �ن اذر، و�� رآھن أ��2ن ر45 ھذه ا1ط�� 2ط�� �Cل ا�واة ذھ�ت 5+�ءت

�ذھ�ن أ�1 إ��� ھذه ا1ط��، ���5 أ�1ھ� و����� ���5  و���ن م �+دن �5 ذك ا���ن ھذه ا1ط�� ور+�ن و�1�ت ا�و
5+�ءت ���� �7ر�4 أو �<�س �ن اذر، ���5 رآھن أ��2ن ����� وأ��دھ� +9ن إ�  و��وت أن �+رھ� �+زت، وذھ�ت

�+رھ� �5م �1در 5ذھ�ت  �5م �+دن ���9 5ر+�ن، Cم �1�ت ھ�، و�� �1�ت أ�1ھ� ��دھ� و�1�ت �دة وھ� ���ول أن ������
�+د��� ا+���ن ��� ھذه اذرة ا�� د���م C)ث أو  �ءت �U�رھ� ��ن ����دھ� 5ر45 ��ك ا1ط��، ���5 رأ�ن أ��� مو+

�وا��5 و2ط���� ��ث إ��� +�ءت ��ن أر�4 �رات وم �+دن ���9، �ن اذي  أر�4 �رات و�ل وا�دة �ر-ت �ر-� �ن
. �+ررن ھذه ا1ط�� و أ��� إذا +�ءت ��ذا وا+���ن ا��ط�ن أنأن ھذا 2و��� أو أ��� ��+ز �ن �����، أ أ�م ھذه اذرة

�ِا�ذي @ �ك أن ھذا إ��م �ن $ ��� َأ�ط� �ل �.ء 6"�� Aم ھدى + َ + +ُ َ َُ ْ َ َ ٍُ ْ ْ َ .  

��ل ���م������� أو ������� ����� ��ظر �5 ھذه ا��رات �ل وا�دة  .���� ھذا ا��ل ��ف. و �ظر�� �C) إ� ھذه ا

ا��ل اذي ��1�� �ن +و�5 ��د��  �+�4 ھذا ا�ش أو ا����ء ا�1ب ا�� ��ون ���� �، Cم ��د ذك ��ف ���1 5�� ھذا
ك ���ش و���ر ��1س، Cم ��د ذك ��Uذى �ن ھذا ا��ل، Cم ��د ذ ��7ل Cم ��1��C ،م ��د ذك �+�ل 5�� ��U� �-�رة

���ھدو�� ����  از��ور اذي ھو ��روف ط�9ر ذو أ+��� إذا +�ء ار��4. أ�-� �وع �ن از����ر �Cل أ������؛ وھ�ذا
ا�2�1�ر ا�� ھ� �ن ھذه ا��رات ا�� ���ش أو  ھذا ا��ت اذي ����� ���ؤه �ن. ��و�� �5 ا�1وف أو �5 ا��ط�ن
ا��ت و-4 ���� ��-� �U�رة Cم أ�Pق ����� ا��ب ھذه ا��-� إذا 15�ت أ��ت �ن  ��واد �5 ا����ب، إذا �F ھذا

أ���� أن ھذا ھو Pذاؤھ�، @ �ك  اذي. از����ر و��وھ� إ� أن ���ت �� أ+�����، Cم ��د ذك �<رق ا��ب و�ط�ر ��ك
  .أ�� اذي ھو ��� �ل ��ء 2د�ر

���ر �� ��رة  ���� �ن ا��رات ا���رة، ��د�� �ر�د أن ���ض�C) أن ��رة ھذا ا-ب اذي ھو ��رة و ���ھد
أ��� �ر5ت أ��� 2د 15�ت وأن ھذه ا�5راخ 2د  وا��� Cم �د5ن 5��� ��-�� ��ر�ن أو C(C�ن ��-� و�د���5، وإذا �2رب

  .��ر��� <ر+ت ھذه ا�5راخ ا�� ھ� أو@د ھذا ا-ب ��رت أ5را<� ��د ذك ���رھ�، T5ذا

��واد؟ ��ف  اذي <���1 وأ�ط� �ل ��ء <��1 ھو $ ������ و����، ��ف أ���� أ���. �ظ��� �<�و�2ت�+�9ب ا
�ن اذي أ�م ھذا ا��ش اذ�ر �ن . ��واد ��� ���ء $ ا����م. أ�م اذ�ر ��ف ���7 ا���C؟، ���ھد �C) أن ھذه ا����م

�-راب ر45 ھذه ا��� ���� إ� أن.ھذه ا��� ا���رة ا-7ن أن 5رج ا���C ��ت �����. ��دو 5ر+��  إذا أراد أن ��زو 
م ��ن ھ��ك �ن ������، و@ �ن �ِا�ذي :���ن �� ��ف ��7���، $ ���� �1ول ]@ �ك أن ھذا إ��م �ن $ ��� َأ�ط�  + ْ َ

َ�ل �.ء 6"�� Aم ھدى َ + +ُ َُ ْ َ َ ٍُ ْ �C��7 ا���ف �ذ�ر ����ل ھذا ا�واد، +�ل $ ���� 5��� ھذه  ���� �ظ��� ���. ھدى ا
�ن ا-7ن وا��س �ن ا��ز واCور �ن ا-7ن، وا+�ل �ن ا�Aل وا���ن  ا��وة �5 اذ�ور �C) �ن ا����م ا��ش

�5 ر�م ھذه ا���C   ا��وة ا�� �د��5 إ� ا�زوان إ� أن ��زو ��� ��زلأ�����، +�ل $ � 5�� ھذه �ن ا<�ل و��
���ا��ز، و@ �+د �C) اCور ��زو ��� ا��ر أو ���  ا�� �ن +��� و@ ���ل إ� P�ر +���، 5) �+د ا��ش ��زو 

� �� ھو��� $ ���� و+وده�ن +��� ��� ���ل �ذك ھذا ا�واد اذي 2در $ ا<�ل، �ل أ���   

ا��1�M إ� أن ���ل ����  �C) ھذه اط�ور ��ف ��واد +�ل $ �� ر��P �5 ھذا: ��1ل �5 +��4 ا��رات أي وھ�ذا
  .ھذا ا�واد

ر��� �ط���� و2ت �Uرھم و��+��م، �5��ھدون اط�ر ���و ��� أ5را<� �5 ���  �ذك أ�-� ���ھد أن �5 �2و���
ا�5راخ رأ�ت أ��� �دور  ط�ران ���7 إ��م ������� و���و ����م، وإذا +�ء أ�د �7<ذ ��كو�+زھم �ن ا -���م

م ��ر��5 أ��� وم ��ذ�رھ�؛ وذك ���� ا���Uت �ن  �و�� و�ر5رف �و�� ر��� ورT5 ،��� �2ذا ��ل ط�را��� وط�رت
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  .ا�� 5��� �ن ���و ����� 5ذھ�ت ��ك ار�2

�5 ��� �Uره و�ر-�� �C)، و��ن ���� إذا م �+ده،  �ھد �C) أن ا���2 ���و ��� ودھ�وھ�ذا أ�-� �5 ادواب ��
أ�� ���ت  ا����م ���و ��� أط���� و��طف ����� ر��� +���� $ ���� �5 �2وب ھذه اوادة وھ�ذا ا�1رة ، وھ�ذا �1��

  .وم �����إ� أن ��م ���م +�د اود و�����U، ��5د ذك �1وم ���+�� و�1

. �ن ا�����ت وا����ب و�� أ����� ���ھد أ�-� أن �ل دا�� ��رف 2و��� و�� �Uذى �� ، �5��د �C) ��رف Pذاءه
وا��وم و�� أ��� ذك، اط�ور ��رف أ�-� Pذاءھ� ���� �� ��Uذى  ا���ع ��رف Pذاءھ� اذي �Uذى �� �ن ا��وا��ت

��� ا��وم ���1ر وھ�ذا  ك، و���� �� ��Uذى ��� ا��وب �����م وا���5�ر و�� أ��� ذك،وا��1ب و�� أ��� ذ
��  .ا1وت اذي <���1 +�ل �� ھذه ا��ر�5، و5طرھ� ��� ذك، Cم ��ر �� رز��2 ��ر 

���ذ�ت ا�رأة �5 ھرة  :��� $ ���� و��م �Cت �5 ا�د�ث 2و�. �� ���ھد أن ھ��ك دا�� رأ���ھ� 2د ���ت +و
+�ل $ �C) 2وت ھذه ا�رة ھذا ا1ط و��وه أ��  ھ� أط����� و@ ھ� �ر���� ��7ل �ن <��ش ا�رض ر�ط��� @

�� أPذ�� ا��رات ��7ل �ن <��ش �Pذاء �C)،  اذر �. ا�رض؛ <��ش ا�رض ھذه ا��رات أ�-� +�ل $ ���
دھ� و��Uذى ���، وھ�ذا ا<����ء و�� �+ ھو ��م أ�رص �� أPذ��: و�ذك ا��وض � Pذاء، وھ�ذا ا�وزاغ، اوزغ

�� �� ��Uذى ��، و+�ل �ھ��ك دواب ���ش ����� ���� أ��� ���7 إ��� و�U� ����7ذاء �� 5��ون  أ����� +�ل $ ���
أ��� ����  @ �ك. ھ�ذا +���� $ <�ق ھذه �ذه. ا��رات، وا��رات ����� Pذاء دواب أ<رى ھ��ك Pذاء �ذه

  .+و�� أو +�دا  �ث ھذه ادواب و+�ل �� رز�2 ���را ���7 إ��� �دون أن ��وت�ظ��� ��ث

���� و��م $ ��� ���و أ��م �و��ون ��� $ �ق �و��� رز�2م ��� �رزق اط�ر �Uدو :2د �Cت 2ول ا  ����>
�ل �وم  Pذاءھ� �ل �5اط�ور @ �د<ر �� 2و�� �س ��دھ� �<�زن �<زن 5��� 2و��� �<زن 5���  ���� أن و�روح �ط���

  .�ط�ر و�+د Pذاء ��د ��+��� و��د +و���� أ�� ���ت

(C� ر���ذك، و��و ذك  �ذھب Cم �ر+4 �5 ا���ء و2د ��4 و+د �� ����� واUراب �ذك، وا�دأة �ذك وا��1ب ا
@ . زن �<زن 5��� ا�Pذ��أ�-� �س �� �<� �ن ���ر اط�ر ، وھ�ذا أ�-� ا���م وا���رى و�� أ����� ��� ھو ���ح

� ��ث��� $ ���� ���اذي ����ر �5 ھذا �رى . أ�ط� ھذه ا�<�و�2ت 2و��� و-�ن �� رز��2 �ك أن ھذا د�ل 
اUذاء، وھ�ذا  <�1ت أ����� و@ أ��ت أ�����، و�س ھ��ك �ن ������ و@ �ن �در��� و�1ول �� ھذا ھو �+�� أن ھذه ��

�، و@ ���� �دد ھذه ا��رات وھذه ا�<�و�2ت  �� ذك، وإ��� ھذا 5طرة وإ��م؛ أ���� $��ون ا����ل و�� أ����
�  .إ@ $ ������ و���

أ��� ��م ھذا ا�واء اذي ھو ا��س �5  دواب ا�ر +���� $ ���� �ر�� ���ث: و��1ل �ذك أ�-� �5 دواب ا��ر
ا��ر ������، إ��� ��م ھذا ا��ء و��ون أ�-� ھو ����� اذي ������، T5ذا  ابا��ء ���ت، ودو ا�واء، وإذا �P�ت �5

�وھذه ھ�ذا @ �ك  اذي +�ل ھذه ھ�ذا،. ا�ر ���ت ��ث أ��� ��1د �� ����س �� و�� ��ون ���� �5 ������ أ<ر+ت إ
  .أ�ـ� ��� �ل ��ء 2د�ر

 أن اذي أو+د ھذه �2در ��� �ل ��ء م ��ن ھ�. رة �2درو�ظروا، وظ�ر �م أن ھذا 2د و2د �5ر �5 ذك أھل ا��ر�5

وھذا ا�زاوج ��ب �5 ا�واد  ���وم �C) أ��� ��واد و��زاوج، و�ن ��ف �ر5ت أن ھذه ا���ت. ا�� أو+دت �����
�� �ن أو@دھ��Cب �5 و+ود أ���و .���� $ ����  .ذك ��� ��ون آ�� و��رة �����ر�ن أ

 ��روف أ��� ��رف أن ھذا اUذاء ��2ل ��5+��� و@ ��7ل ��� ���9. ����45 �ن ا-�ر ^� ھ��ك �ن �����و�ذك أ�-� �

�ك أن ھذه آ�� و��رة �����ر،  2د ���م ا����ء ��� ذك وأط�وا 2د��� و�د��C، و�). �ن اذي أ����. وأن ھذا ��45
إن $ ���� أ�طق ��� ا���ن وأ�ط�ه ا�ؤاد : ��ن 2د ��1لا�A وأدل ��ء وأ2رب ��ء إ� ا�A��ن �� ��ن �د�� ،

ا��45 وھذا P�ر  ����م، و���م ا���ر ا�U�ر و����9 إ� أن ����م ھذه ا���� وھذه ا�ر�5 وھذا وا�1ب، �5و ���ن أن
م ��ن ھ��ك �ن  ا��45 و�� أ��� ذك، و�ن ������ إ� ا��وا��ت وادواب و�� ��T5 ،�����م �ن $ أ�������� إ@ إ

���م اذي ��ون �� ��ر�5 �<�ر اذي ������� و��ر اذي @ �������، وذك ��� +�ل �5 5طر��� ھذا. ���Aا  $
���� �ْو��د :���� ا��رة ��ذه ا���9م �ل ذ�ر أ��م أ2ل ��� �ن ا���9م �5 2و َ َ ِذرأ:� ���:م ��Aرا �ن ا��ن واL:س  َ ْ َ + َِ ْ َْ ً َ َ َ) َِ َِ ِ ِ ْ َ

�م  "وب ?َ�َ ٌُ ُُ �ون ��� و��م أ��ن ? ��Nرون ��� و��م آذان ? ْ�4�َ َ َ ٌَ َ ٌ ََ َ ْْ ُْ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ ُ َِ ِِ َ
ُ���	ون ��� أو�Pك ���:	�م �ل ھم أCل أو�Pك ھم  B ْ ُْ ُ ََ َِ َِ ْ َُ َ َُ َ َ َ ُ َ ْ َِ ْ ََ ِ 

َا��M/"ون ُ َ ِْ ������� �� ��� �و��� �� ������ و���دھ�، 5+�ل  +���م أ-ل �ن ا����م؛ وذك �ن ا����م 5طرھ� $ ���
�� و���ن اذي M��� ذي�� أ�م �C) $ ا��رات أن ���ر +�را ���ن 5�� أو ھذه  ّ�� �5را و��ر�5 ��Uذاء ا M���

���  . أن �7وي �C) إ� ��ف أو إ� �+رة �+���� ���ت 5��� أو �� أ��� ذك��رخ 5��، أو اط�ور أن ��<ذ 

ا�ظ��� ا�و+ودة، و��ر ��& ���� وم ���رف  أ�� ھذا ا�A��ن اذي م ����ر ��� أ���� وم ����ر �5 ھذه ا�<�و�2ت
وة �ط�� و��وة 5ر+�، وم و�<�وق، و+�ل ���� ھ�� ھذه ا���ة، ھ�� ��و�� �� �<�ق <��1، وم ��رق ��ن <�ق

�و ��ب ھذه: C�5ل ھذا أ2ل ��� �ن ا���9م، وذك ُ��1ل. ا���� ا�� <�ق �+��� ����ت إ  ��� �ا�واس ��ن <�را 
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�َ/�� :�2ل ��� ٍأ;:� �:�م ��	�م و? أ��Nرھم و? أ/Pد��م �ن �.ء َ ْ ُ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ ََ ُ ْ َْ َ ُِ ِْ ْ ْ ْْ َ َ ََ َ ْ
ِإذ ��:وا ���دون ���Qت �  + ِ َ َ ْ َِ َِ ُ ُ َ ْ

 .  

���� �و���رة و�ورا إ������ ��T5 ���ر 5��� <�ق �، و��رف ��ف و+د، و�ي ��ء <�ق،  ��75 إذا رز�2 $ ���
� �ق ���� 5���ده  ُ <�ق ���C، وأن اذي��� ��ن �د�� ��� 2درة �ن <��1 وأ��7ه، و��رف ��د ذك أ�� �� و���دل �1�>

  .ا���ب �1رأ �5. �ق ���د��، وھذا ھو ا��2ل اذي ���ز �ن ا���9م
  

  /Cل ا���4ر /. آ��ت � �ز و�ل و�6"و ���
  

��ن، وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ� و���. ��م $ ار��ن ار��م��� ا��د & رب ا
  . �� ذ�ر �ن ا�-ل �5 ا����ر �5 ذك: �2ل ر��� $ ����. أ+���ن

���ر �ن ���د �ن �ث �ن : �د��C ���د �ن ���م ا�ؤدب �2ل: �د��C +��ر �ن ��د $ �ن ا���ح �2ل: �2ل ��Cد�
  ���ر ���� <�ر �ن 2��م ��� : ���د �ن +��ر �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل

  

�: �2ل ��C�2ل�د ��1ر�� �2ل: �د $ �ن ���د �ن ز�ر���Cن �ن ��د $ ا ��Cط� �2ل: �د��: �د��C إ���ق �ن �+�M ا
�ط�ء ا<را���� �ن أ�� ھر�رة ر-� $ ��� �2ل ��Cم: �د��و �����5رة ���� <�ر �ن : �2ل ر�ول $ ��� $ 

���دة ���ن ���  .  

  

�د��C ���د �ن �C�ر �ن أ�� إ���ق �ن : �د��C أ��د ادور�2 �2ل: �2ل�د��C ا��ن �ن ھ�رون �ن �����ن : �2ل
ر����ن ���1د��ن 5���� �ذ�ر <�ر �ن 2��م : �ط�ء �ن ا��9ب �ن ���د �ن +��ر �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل

��� وا�1ب ��هٍ .  

  

��د ار��ن �ن ���د �ن ���د �2ل: �2ل ��Cذر �2ل: �د����� �ن ا ��Cل �2ل�د: �د�ا�ن 5- ��C : ن��د��C ا���ش 
7ت أم ادرداء ر-� $ ����� �� ��ن أ5-ل ��ل أ�� ادرداء �15ت: ��رو �ن �رة �ن ��م �ن أ�� ا+�د �2ل� :

  . ا�ذ�ر

  

���م �ن ��� �2ل: أ<�ر�� ا�روزي �2ل: �2ل ��Cد $ �2ل: �د��2�ل �م ادرداء : �د��C ا���ودي �ن �ون �ن 
�2تر-� $ ���  . ا���ر:  ����� �� ��ن أ�Cر ��ل أ�� ادرداء ر-� $ 

  

��د $ �ن ���د �ن ا���س �2ل: �2ل ��C�2ل: �د ���� ��Cم �2ل: �د����)م : ���ت 5-�) �1ول: �د��C ��ل �ن 
ِو�� 6"�ت ا��ن واL: ا�ؤ�ن ��م و���� ���ر و�ظره ��رة إذا ��ت �ذك م �زل �5 ا���دة، Cم 2رأ ْ ْ ََ َ َ+ ِ ُ ْ +:س إ? َ ِ َ ْ

ِ��	�دون  ُ ُ ْ َ ِ .  

  

�د��C ���� �ن ا��و�ل أ�و �1�ل �ن ��رو : �د��C إ���ق �ن ا��ذر �2ل: �د��C ���د �ن ���� ا�روزي �2ل: �2ل
  .  <�ر �ن ��ل دھر �ن ادھر����U أن ���ر ����: �ن 2�س ا�)�9 �2ل

���س ا�ر�� �2ل: أ<�ر�� أ�و ���� �2ل: �2ل ��Cد� : ���ِإن /. �د��C �ز�د �ن زر�4 �ن ���د �ن ��2دة ر-� $  + ِ
َذ�ك ��2ت �"��و���ن  ِ ِ ٍ ِ) َ ُ ََ ْ َ َ   . ا����ر�ن: �2لَ

  

���ت ��د ا�ز�ز �ن ���ر : �د��C أ��د �ن أ�� ا�واري �2ل: �د��C أ�و ���م �2ل: �د��C او�د �ن أ��ن �2ل: �2ل
إن ���� �ن اط�ر �+و�وا أر���ن �����، Cم ط�روا �5 ا�واء ���5 ر+�وا إ� اط�ر ���وا ��ر5ون ��د �ر�M : �1ول

��س إذا زھدوا ���روا، وط�رت �2و��م �5 ���وت ا���ء ھذا �Cل -ر�وه ��: ا��ك �2ل أ��د ر��� $ ���
����م ��C�ر+�ون و�5 .  

�ن ���Cن �ن : �د��C أ�و �+ر �2ل: �د��C أ��د �ن ���� �ن ��ر �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل ��د��C ����� �ن +��
 وا+�� ��ث أز�ت، و�5 �ط�ء �ن أ��� أن أ�� ��ر ر-� $ ��� ذ�ر ذات �وم و�5ر �5 �وم ا1���� وا�واز�ن

: ا��ر ��ن أ�رزت و��وف ا�)��9 وط� ا���وات وا�رض و��ف ا+��ل و��و�ر ا��س وا���Cر ا�وا�ب، �15ل
��Jت ھذه اَو��ن �6ف : وددت أ�� ��ت <-را �ن ھذه ا<-راء، ���7 ��� ����� ����7�5 وأ�� م أ<�ق �5ز َ ََ ْ ِ
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��م ر�� �:��ن �ِ َ + َ ) َ َِ َ َ .  

��د $ �ن ���د �2ل: �د��C أ��د �ن ��ر �2ل: �2ل ��C�2ل: �د ���� ��Cواري �2ل: �د�: �د��C أ��د �ن أ�� ا
�2�� ادار و�رك أ����� �5 ا��: ���ت أ�� �����ن �1ول �ت، وأ�2م إ� <رج ��ك �ن د���ر ر��� $ ����ل إ

إ�� ��ت �5 و�ط ادار <طر ���� أھل ا��ر �5م �زاوا ��ر-ون ��� : ا�+ر ��9�2 �5 و�ط ادار، �15ل �م
�م ��� ا���ح(Pم وأ���(�� .  

��د $ �2ل: �د��C أ��د �ن ��ر �2ل: �2ل ��Cن �2ل: �د��د �ن ���� ��Cوب �2ل: �د�ن أ�و أ����� ��Cد : �د��2م ز�
���+د ��5د إ� �ط�رة �، U5�ل �ده Cم أد<��� �5 ا�ط�رة، 5و+د ا��ء 5��� ��ردا �د�دا ��د أن �+�د، ذات  ���

�� : 5ذ�ر از��ر�ر و�ده �5 ا�ط�رة �5م �<ر+�� ���� ��� أ��M، 5+�ءت ا+�ر�� وھو ��� ذك �ن ا��ل، �15ت
 �دي �5 ھذه ا�ط�رة �5��د ��� �رد ا��ء، 5ذ�رت �� و��ك إ�� أد<�ت: ��7ك م ��ل ا���� ��� ��ت ����، �2ل

�����م : �2ل. ا�ظري @ �<�ري ��ذا أ�دا �� د�ت ���. از��ر�ر، 5و$ �� ��رت ��دة �رده ��� ��� و�2ت  ��5
�  . �ذك أ�د ��� ��ت ر��� $ ���

أ<�ر�� ��د $ �ن ���ش : �� ا�ن وھب �2ل�دC: �د��C أ��د �ن ���د �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل
�ن �ز�د �ن 2وذر �ن ��ب ر-� $ ��� �2ل :����  . �ن أراد أن ���c �رف اJ<رة �5��Cر ا���ر ��ن 

  

�د��C ا��ت �ن ���م �ن +��ر �ن �����ن �ن ر+ل �ن أھل ����ء أظ�� ��د ا��د أو وھب �ن ���� : �2ل
: �رة، وا��رة ����ح ���طق وا1ول ���ق د�ل ��� ا+�� �2ل وھب �ن ���� ر��� $ا��ت �5م ��: ر��� $ �2ل

  . �� ط�ت �5رة ا�رئ 2ط إ@ �5م، و�� �5م ا�رؤ 2ط إ@ ��م و�� ��م ا�رؤ 2ط إ@ ��ل

  

س ��د ��� �+: �د��C �+�ج �ن ر�د�ن �2ل: �د��C أ�و ار��4 �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل�
���ء @ ��طق 5��� ��رف ���را ��� �1وم �15ل � ر+ل �و�� M�ر��ن �ن �ر2د ����ت و����ت : أ@ ����م؟ �15ل: ا

�م ��رر ھذه ا�وا�ظ ��� ھذه ا�1وب و�س 5��� �راك، �5�ف �ن : �5م أ���4 وم ����4 ��)��، و�2ل ذات �وم
ل ا�+ب �ن �وم �1ص 5�� ���ة ا+��ء �ن ا��ة ا1ر��ء �����5 أ�� ا�+ب �: وأط�ل ا��وت �و�� �15ل: أھ���� �2ل

����1  . ��ن ���را �5 ذ�ر �وم ا

��د ار��م �ن ا��ن ا���ر �2ل : �د��C أ��د �ن ���ور زاج �2ل: �د��C أ��د �ن ���د �ن ��1وب �2ل: �2ل ��Cد�
َ�NIرف �ن آ���. ا�ذ�ن : ا�ن ����� ر��� $ �5 2ول $ �ز و+ل ِْ ِ+ َ َ َ ُ ْ َِ (����رون /. ا�رض ��Mر ا��ق َ َ ْ ْ ُ + َْ َ ِْ ِ ِ َ ِ َ َ أ�زع : �2لَ

���م �5م ا1رآن �75ر�5م �ن آ���� .  

:  �ن أ�� ا�واري �2ل�د��C أ��د: �د��C إ���ق �ن أ�� ���ن ا����ط� وإ�راھ�م �ن ���د �ن ا��رث �2@: �2ل
رأ�ت ����ن اCوري ر��� $ و2د ط�ف و��� <�ف ا��1م ر����ن : ���ت أ�� ز�د �1ول: �د��C أ�و ���� �2ل

����، �2ل ���U� ء وا��1ب���5<رج ��ش ز�زم ���5وه وأد<�وه و��وا ���� ا��ء ��� : ور45 رأ��، �5ظر إ� ا
  . ا�ظر أ���2 إ��� أ���2 ا��ر�س : أ�5ق، �5دCت �� أ�� �����ن �15ل

��د $ �ن <��ق �ن �و�ف �ن أ���ط �2ل: �د��C أ��د �ن روح �2ل ��Cل : �د�وري ر��� $ طوC��ن ����ن ا
  . ا��رة، و��ن ��ور ادم �ن �ز�� و�5ر��

��د $ �ن <��ق �2ل: �د��C أ�و ��ر �ن ��دان �2ل: �2ل ��Cد� :� ����ن اCوري ر��� $ �2ل �و�ف �ن أ���ط �2ل 
��و�� ا�ط�رة أ�و-7 ��5و�� 75<ذھ� ������ وو-4 ���ره ��� <ده Cم �2ت و��ت، ���5 : و2د ���ت ا���ء اJ<رة

م أزل ��ذ ��و��� : �� أ�� ��د $ ط�4 ا�+ر، T5ذا ا�ط�رة ������ و���ره ��� <ده �15ل: ط�4 ا�+ر أ���� �15ت
�� ا�ط�رة أ�5ر �5 أ�ر�� .  اJ<رة إ� ا

  

ذ�روا أن ���ر ���� <�ر �ن . $ ����� ھذه ا�CJر أو@ �5 5-ل ا���ر، و��C�� �5 ����� ���ر ا��ف وا���9 ر���م
و@ �ك أن ھذا <�ص ��ن ���ره �ز�ده ���� و��)، و<�ص �7ھل  إ���ء ��� أو �ن ���دة ��� أو �ن ���دة ���ن ���،

ْ ل :���� ذ�روا �5 اJ��ت ا�� �5 ا����م او���� ا��ر 2و�. �5را �د�م ��� 2وة ا��ر�5 رونا�1ول اذ�ن ���� ُ
 

ْ�	��وا أ�ل �� �رم ر��م �"��م ْ َ ُُ ُ ْ َْ َ B َ + َ َ ْ ََ ََ
 �ْذ��م :إ� 2و ُ ِ َ �ِو��Nم �� �	"�م �	 ِْ َ + ََ ُ ُْ ْ+ َ +"ون و? ��ر�وا ��ل ا����م إ?ِ ْ َ ُِ ِ ِ َ َ ُ َ ََ ْ َ ُ����. ھ. أ��ن َ َ ْ ََ ِ ِ + ِ 

�ْذ��م :إ� 2و ُ ِ َو��Nم �� �	"�م �ذ�رون َ ُ َ + َ+ َ ُ َُ ْ ْ+ َ ِ +وأن :Cم �2ل ِ َ َ ����ًھذا Nراط. ��� ْ ُ َِ ِ َِ َ َ �ْذ��م :إ� 2و ُ ِ ْو��Nم �� �	"�م  َ ُْ ُ+ ََ + َِ ِ
َ���ون ُ + َ

  . 

��� ھ� ا�1ل، و�س ا�راد ا�1ل اد��وي أو ا�1ل ا����� �ل ا�1ل ا�<روي؛ ا�1ل 75<�ر �5 اJ�� ا�و� �7ن ا

�1�> �5 ����وإ�+�ده، و�رف �� ��ن  اذي إذا رز�2 ا�A��ن ���ر �5 ����2 أ�ره، و�رف ��ف ���د ر�� و�رف ا
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� �و�15 ��ذ�ر 5��ذ�ر �� �ظر، و��ذ�ر �� ھو  ق ھذا ا�1ل T5ن�د�� و�� <���، و�رف �� ھو ��1ل ����، T5ذا رز��� $
ا��ل وھو  و�5 ا�ذ�ر و�5 ا��7ل و�5 ا��1ل، T5ذا رز�2 $ ���� ھذا ا�ذ�ر ا��1ل إ� ����1ل و�1ط4 و��2 �5 اذ�ر

ْ�	"�م ا�1وى ُ + َ���ون ََ ُ + َ
ھذا  ��Cر ا�1ل �ذ�را و��Cر ا�ذ�ر �1وى & ���� ��5ون ھذه ھ� ���+�. ��Cر ھذا ا�ذ�ر :أي 

  .ا��ل

  
  ا���4ر /. ��ل و�Qل �ن �"ك ا�د:��

  
����ر �5 ھذه ��75 ا��. ا��7ل �� ��د ا�وت @ �ك ���د $ أن ا���ر 2د �راد �� ��7ل ھذه ا���ة و�� 5��� و2د ��ط�ق 

 �5 اد��� و�����1 5���م أ��� ��ت �دار 2رار 5�+�ل زاده 5��� زادا أ<رو��، إذا ا���ة 5��ود �C) إ� أن ا�A��ن ����ر

�م �1و� �ن أ�د ��� 2وة، وأ<�ر $: �ذ�ر أ�� 2د ��ك اد��� ��وك 2د �+�روا و���روا و�2وا���� ���ض أ���: 

َأ��:ون ُ َْ َ
َ��ل ر�= آ�  ٍ ِ ) ُ َ� �	�Aون و��6ذون ��N:= �	"�م �6"دونِ ُ َ َُ + َْ َ ُ + َ َْ َ َ َ َ َ َ ِْ ُِ ُ ً

َوإذا �ط��م �ط��م ���ر�ن  ِ + َ َ َ َْ ُْ ْ ُ َْ َ َ �5ل ��1 ھؤ@ء؟ وھل <�دوا؟  ِ
ر��� �ر�را �5  أر�ل $ ����م. ا و�+�روا، 75ر�ل $ ����م ا�ذاباز��ن، Cم ��وا و�Uوا وطUو ��Cوا �2�) �ن

  .أ��م ����ت ��4 ��ل و���C�� أ��م ��و��

و�5 ا��م اذ�ن 2ص $  ���ب اذ�ن ھم �Cود و�5 2وم اذ�ن ھم ��د و�5 2وم ��M ����رون �5 2وم ھود �ذك أ�-�
����� أ<��رھم، و��ف ���ت ������م، و�� �  .��ن أ�رھم و�7ي ��ء ھ��وا و�ذ�وا و�7ي ذ�ب �ذ�وا ف���

و��ف أن $ <�ف ��  و����ر 5��ن ��ن ��ده أ�وال ط���9 وم �Uن ��� ���9 ��� ذ�ر $ �ن �2رون وھ�ذا أ�-� ��ذ�ر
 <�ر ����7ن �ن ا����ر�ن، و��ف 2ص $ ����� أ�-�  و�داره ا�رض، ��5 ��ن �م �95 ���رو�� �ن دون $ و��

  .�5 ���م �ظ�م، Cم أھ���م $ ���� وأر�ل ����م ��ل ا�رم وھ�ذا ا�1ص ا��1د�� و�� ���وا 5�� ��ث ���وا

ا��� �ن ����وا و�1د�وا �5 اد��� و���وا  ��ذ�ر أن ھ��ك �5 ھذه. �ذك أ�-� ��ذ�ر ا�1ص ا+د�دة �5 ھذه ا���
��ك آ�Cر�� �دل �����، ��5ظروا ��د�� إ� ا�CJر �� ��1 إ@ . أ<��ر وآ�Cر و��ر5وا؛ و�ن أ�ن ھم؟ �� ��1 ���م إ@

واذم إ��م ھذا  T5ن ���وا ����ن �د�وا ��� أ���وه �ن ا����ل، وإن ���وا P�ر ذك ذ�وا و�و+� ا�ب .أ<��رھم
،�����ء ا ��� ا��ن، وأ�� �5 اJ<رة ���5ر 5��م إ� $ ������ و��� ������� �7<��ر �� �دأ أو أ<��ر ھذه 15د ا

�<��رة �ن أ5راد �ن ا���روا ���ء �ن ا����ل أو ��وھ�، و�ذك أ�-� أط�وا �5  ا��� و���وا �را+م �طو� أو
���وا ھذه ا�وار�
 و���وا  �5 �������م �ن ا�وادث وا��ور ا�+��� ا�� �دCت �5 ھذه ا1رون ���� ��ذا؟ ��ذا ���Cم

  49 و���وا �� ھذه ا�<��ر؟ھذه او�2

  .أن 5��� ��رة �ن ا���ر، وذ�رى �ن �ر�د أن ��ذ�ر @ �ك

اد��� �ن  أن اذ�ن ���وا: ��ك اد��� ����2 وأ�� ����� أ<��ر وأ�رار ��� ذ�ر �5 ��ض ا�CJر ��رف �Cرة �ن: 75و@
�<ر $ �  وذك �ن �����ن و ذا ا1ر��ن ��ن�����ن و��5ران، ��75 ا�����ن 5ذ�روا ���: أو�� إ� آ<رھ� أر���

 أي أ��� إذا ��رت �ن أول ا���ر إ� و�ط ا���ر. ��ث أ��ب Pدوھ� ��ر وروا��� ��ر ار�M �+ري ��7ره ر<�ء

ھذه ار�M، 5�<ر $ ����  2ط�ت ���رة ��ر، و�5 آ<ر ا���ر روا��� أي ��د ازوال إ� ا��ل ���رة ��ر ���ر ��
  .ا�)د �واء �ؤ���م أو ��5رھم، وإن ��ن �5 ذك �و2ف إ�� ا��د ���� وأ�� دا�ت �: ذه ار�M و�2وا� ھ

����� <�ره، وذ�ر أ�� أ�� ذو ا1ر��ن �َ/��I= 15ص $ ��� َ ْ َ ٍ���� ��� إذا �"[ �Mرب ا���س و�دھ� �Mرب /. ��ن َ ِ ِْ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ً َ َِ ْ ْ َ ََ + +َ َ ِ َ
 

�P��ٍ َِ @ �ك أن ھذا . �� ذ�ر $، Cم ر+c�� ��� 4 �ط�4 ا��س و+دھ� �ط�4 ��� 2وم إ� آ<ر �� ذ�ر $ إ� آ<ر َ
 ذ�ر أ�� �2ل أن أ��م ������ ���ره إ@ أن $ اد�ل ��� أن $ ��ن � �5 ا�رض ��� ��c ��رق ا�رض و�Uر��� $

� �ْإ�� أن :�� �2ل $ ��� َ + َ�	ذب وإ�� أن ��6ذ /��م ��:�  �ل أ�� �ن ظ"م ِ َ َْ َ َ َ )ْ َْ + ْ ُ + َ َ ََ ًَ + َ ُِ ِ ِ ُ/�وف :	ذ�� Aم �رد إ�� ر�� /�	ذ��  ِ ُُ َ ُ ) َ َ ُ ُ َ َ ْ َ) َ ُ ) َِ َ ِ B + ُ
ً�ذا�� :�را ً َْ ُ َ

َوأ�� �ن آ�ن و��ل ����N /"� �زاء ا���:  َْ ُ ً َ ً َ َ َ َ َ + َْ َُ َ ِ َِ َ ْ َ� .  

��ر��2 و�Uر��� ��� اد�� أ�� ھو $ وا���ن  أ�� ��ن أ�-� ���ن �5 ا�رض، وأ�� ��ك ذ�روا أ�-� �ن ا��رود
َر�. �15ل � إ�راھ�م إ�راھ�م ) ِا�ذي ���. و���ت  �ل أ:� أ��. وأ� َ ِ ُِ ُ ََ ْ ُ َ ْ ُِ َِ َ َ ُ ُ�ت  �ل إ�راھ�م+ َِ َ ْ ِ َ ِ/Yن � ��I. �����س �ن ا���رق  ُ ِ ِ ِِ ْ +َ ْ َْ َ +ِ ِ ْ َ + َ

َ/Iت ��� �ن ِ َِ ِ ْ َ
َا��Mرب /��ت ا�ذي �4ر  ُ ََ ََ ِ ِ+ ْ َْ ِ ��ق � إ@ ا�<��ر ا���9 ا�� �ذم  إ�� ��ك ��و أر�����9 ��� و�4 ذك م: �15وا ِ

اذي ���ط ��� أھل ا�رض و����م �وء ا�ذاب، و�2ل <�C� �1�را  ���، و�ذك أ�-� ذ�روا ��ن ��ك اد��� �<���ر
����� ��ن ا��و.  

<�ر إ@ أ<��رھم، إن ���وا أھل <�ر ذ�روا �� @ �ك أن ھؤ@ء ���م 2د ا�1-ت �����م وا�1ط�ت ��ر���5م و�� ��1
��� ا�A��ن اذي �ر�د أن ��ذ�ر أن ��ظر �5 ���ب $ : وا���ذ ��&، 1�5ول وإن ���وا أھل �وء أو �ر ذ�روا ���ر

����� و��م �ن ھذه ��� $ ��� ���ن ر�و ���ا�<��ر ا�ظ��� و�ن ھذه  و���1ل �� ���ه $ و�� ���� �5 ����� و
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و�� ذ�ر 5��� �ن ا�<��ر وا�+�9ب وا��ور ا��  ر 5��� +�ء �5 ��ب ا��ر�
ا��ور وا�+�9ب، و�ذك أ�-� ��ظ
  :ا��ور و��ر5ت 5��ر5وا ��رف اد��� و�����1 �7ھ��� وأ��� ��� �2ل ��-�م ذ�رت ���رة و��و�ظ� و��ف ���1ت

ِ�ذار �ذار �ن �ـ�4. و/ـ��.  ھـ. ا�د:�ـ� ��ول ��لء /��ـ�  ِ 

�ـو�. ��Cـك وا�4	ـل ���.  ��. /
 �Mـرر�م طـول ا���ـ/ 

 

  . ا���ة و����د ��وت و�� ��د ا�وت 5�7<ذ ��رة و�و�ظ� �ن ھذه

 

  ��M ا@��د@ل ���CJر اواردة �5 ���ب ا�ظ�� إذا ���ت آ�Cرا -����؟ ھل: س

ھ� -����، 5���دل ��� �ذ��ر، وو ���ت أ����د �����M ا����ء �5 ا���د�ث ا�� 5��� �وا�ظ أو 5��� �2ص أو 5���
إذا رو��� �5 ا�وا�ظ ���ھ���، : أ�� �2ل ا����م ��� روي �ن ا��Aم أ��د ��� �� دت ����، و�ن إ��� ���ددون �5

  .رو��� �5 ا�)ل وا�رام �دد�� أي �دد�� �5 ا�����د وإذا

��ن و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د ا��د & رب��  .أ+���ن � آ� و����و�� ا

ھو ذ�ر ا��ء اذي : ھو ا��7ل وا��1ل، وا�ذ�ر: �5���ر �ر ��� أد� وأ�وال �ن ا���ر اذي ���ل �ن آ�Cره ا�ذ�ر
�ذ�ر و�����ر C��5ر اJ��ت ا�� ��ون � �C7�ر �5 اذا�ر�� �5��� 2و�  ����� أ�� ��C7ر إذا ذ�ره، و2د أ�ر $ ���

�ِإن /. :��� + ٍذ�ك ��2ت  ِ َِ َ َ َ��وم ���4رونَ ُ َ ْ+ ََ ٍَ ْأو�م :و�ذك 2و� �5 اJ��ت ِ َ َ �4��ِروا /. أ:4��م �� 6"ق � ا����وات  َ ِ َِ َ + َ ُ َُ + َ َ َ ْ + َْ ِ ُ ََ

َوا�رض ْ ََ ْ
َو�� ��:��� إ? ����ق وأ�ل ���� وإن �  َ+ ِ ِ َِ ّ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ًَ ٍ َ ) ْ �Aَرا �ن+ ِ َا�:�س �"��ء ر��م ���/رون ًِ ُ ) َِ َِ +َ ْ ِ ِ َ ِ و�ذك اJ��ت ا�� 5��� ا��ر  ِ

�ذ�ر �5�� �ْذ��م :2و ُ ِ َو��Nم �� �	"�م �ذ�رون َ ُ َ + َ+ َ ُ َُ ْ ْ+ َ ِ ِ .  

� و2د �Cر �)م ا��ف ر���م $��� $ ����� ��� �5 ا���ر، ��5رة ����رون �5 �+�9ب ا�<�و�2ت اJ��ت ا��� 

�ظ��� وأ�ر �����ر 5��� أ�5م ����روا 5��� ��ن أ�د��م و�� <���م ���� ��� �وا �5 ���ت أ�ظ�رھم إ� أن ���ر :دا
��د ا�A��س �1�وة ا�1وب و��د اT5 ،���Uن اذي ��س  ا�رض و��ظروا 5��� �ظر ��رة و�ظر �ظ�، وذك ���4

�ن ذ�ر $ ���� و�ن آ���� و�ن ا�ظر �5 �<�و���2، �1�وة �5 ���2 �41 ��� إ�راض، ���P41 ��� �دود و+�وة و�و 

5�P ،ذا���� ���ھذا �ؤ�ر �7ن ����ر �5 ����  ) �ن �� <�ق � و�ن �� أ�ر ��، C�5ل�5راه ��1) ��� ��وا��، ��1) 
ْأو�م وP �5�ره َ َ �4��ْروا /. أ:4��م َ ِ ِ ُِ َْ + ََ ُ ر��  ��ظر �5 ���� �5 <�ق ���� و�� 5��� �ن �+�9ب ا<�ق، ��ف أن: ���� َ

َ�� ;رك :��1 �5 أ��ن �1و�م �2ل ���������� ھو اذي < + ََ
ٍ�ر�ك ا��ر�م ا�ذي 6"�ك /�واك /	د�ك /. أي Nورة  ِ َِ ُ ) َ + َ ) ََ َ َ َ ََ َ + َْ َ َ َ َ َِ ِ ِ  ��َ

َ��ء ر��ك َ َ َ+ َ
ق ا�ظ�مT5ّذا ���ر �5 ���� �رف 2درة �ن أو+ده و�ن �و�� �>  . و<��1 �رف أ�� ا

  
  �ن ���Pب ا�6"ق /. أ��Cء اL:��ن

  
�ن رأ�� أر�4 ��ون،  �ر ��� 5��� ذ�ره ا�ؤف أن �5 ��س ا�A��ن �+�9ب أن رأ�� �<رج ��� أر�4 ��ون �<رج


 ا������� ��ن ���� و��ن ���-� و��ن �ر ز��ق و��ن �ذب 5رات، 5ذ�ر ا�ؤف��� إذا أ� ر��� $ أ�و ا
ا�ذب ھو ار�ق؛ اذي �5 ھذا ا�م �ن أ�ن ���7 ھذا ار�ق؟ و��ف أن ا�م  �5��ن. ���ر �5 ھذا �رف �+�9ب ا<�ق

�5و . ط�م �ل �ط�وم ���ل ��ذا ا���ب، Cم إ�� ��و �ذب؛ وذك ��� �5 ا�م و��ر �����ن اذي ��رف �� دا��9 وھو
�ن ھذه ا�رارة ا����رة ���؛ �5ذك +��� $ �ذ��   و��در ���� �� ھو 5����ن ھذا ار�ق �را �� ا��1ر �5 ھذا ا�م

 .��س أ����� �� ا��ط�ع أن ����م، و�� ا��ط�ع أن ����س �ل ھذه ارطو�� ����رة ��� ��وا، و+�ل ��5 دا��9 رط�� وو

�  .��ف ���7؟ ��<�ر �ن $ ���

ھذا . �� ���ض @ �����غ، وذك �ن ھذا 5-)ت ���ب �ن ارأسط�� �ذك ا��ن ا��C�� ا�� ���ل �ن ا��ف
إذا ��ء $  ا�د��U، وھذه ا�+�زة @ �د أن ���ل ��� �وا9ل 5+�ل $ ھذا ���ذا ��، �<رج ��� ارأس ��� 5�� �ن ھذه

ت ���و� ��� ��ر <روج ھذه ا�-) @ �ك أن ھذا 5-ل �ن $ ��ث. ��� ا���+ت إ� <روج و+دت ھذا ا�<رج
�� �<ر+� @ ���+ر و�+��4 �5 ارأس ��5�د ا�د��U وارأس �  .+�ل $ ���

+�ل $ ���� 5�� ھذا ا�ور . ھذه ا��ن دا��9 رط��؛ ���� +وھر ط�ف .�ذك أ�-� ا��ن ا��C�� �� �+ري �ن ا����ن
�� �د�د  �ء اذي ���ل ��� وھو اد�4، و+���+�ل $ 5�� ���� ھذا ا�. اذي �درك ا���رات وھذا ا���ع��

�� �و�� ھذه ا���� ا�� ������، و@ �ك  ا��و�� ����� ���ء ا���ر، وذك ��� ذ�ر ا�ؤف أن ھذه ا��ن 5��� أو
� ���� �د�د ا. ���د أ��� ���+� إ� �� ���ظ ����� +وھرھ� 5)����و��ذ�ر أن $ +�ل �� ���ل ���� +��� ��ذه ا.  

ادواب، T5ذا ���ت 5�� ھذه ادواب ���T5 @  2د ذ�ر ا����ء وا�ط��ء أن ا���� �5 ��و�� ا��ر �Cرة �� ��وت 5�� �ن
�<�ز و@ �ظ�ر 5��� ��ن، وو �1�ت �� �1�ت؛ �ن ��و�� ھذا ا��ء ������ �ن  ��U�ر �ل @ ��U�ر ا��ء و@ ��U�ر @
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وھذا ا��ء اذي ھذا  �� ھ� ا��ن �� 5��� �ن ھذه ا���� و��وھ� ���ظ�� ھذه ا��و���5ذك ھذه ا+وھرة ا ا���ن،
  .وذ�ر ا�ؤف. ا�ط��ء ط��� ��ذا اط�م، @ �ك أن ھذه ا��و�� 5��� 9�5دة ھ�ذا ذ�ر

إن : �غ، و�2واأ�� �<رج ���� ھذا ا��ء اذي ھو �ر ز��ق @ ���� ذ�ر. �ذك أ�-� ا��ن ارا��� �� �<رج �ن ا�ذن
��دھ� و���ت  دا��9 ���ر+� وھ� �ر-� أن �د<��� ادواب ا�U�رة ��ذر و��وه، ���5ت ھذه ا��دة ا���� �ون ا�ذن

�7ذى ا�A��ن �د<و�� �5 ھذا ا���خ، وأ��  ��ذا اط�م ا�ر ���ث أ��� إذا ط����� ��وت 5) ���1؛ ���� و د<�ت ���5
 ا�A��ن ��T5 ��وق ا�د و��وق ا����ن، و2د أط�ل �5 ذك ا�ط��ء ا��1د�ون  أ�-�ءا��7ل وا���ر �5 �1��

  .وا��7<رون

ا�A��ن ا���ر �5 ���� و5��� <�ق � و�5 ����� و�+�9ب  �5���ل أن ا���ر ��رة ��ون �5 ا�<�و�2ت �����ر �5
 �) �ك ���ب �ن ���ر ذ�رى و��رة و�و�ظ�، ا�<�و�2ت ا��و�� وا�����، وھذا <��1، و�ذك أ�-� ا���ر �5

�5ذا �وع �ن ا���ر  آ�Cر ذك ��م �����د ���، و�ذك ��ل ����� ����د �� ��+�ة �ن �ذاب $ ����، و���ل �ن
�راضAأھل ا ��ھ� ���دة ر��، ورأ��� ���� ��� ��وا�� �T5ك  إذا رأ�ت ا�A��ن ��ر-� �ن وظ���� ا��. ����ج إ

���  ره إ� أن ����ر 5��� ��ن �د�����ت �ظ �و5��� <���، و�5 ھذه اJ��ت و�5 ھذه ا�+�9ب وا�<�و�2ت، و�د
  .�وا-���

  
  �ؤ��4ت /. ���Pب و;راPب ا�6"ق

  
ا�<�و�2ت وPرا9ب ا�و+ودات  2د ذ�ر�� أن �ن ا�وا-4 �� ذ�ر �5 ھذا ا���ب، و�ذك أ�-� ���ب ا��� �+�9ب

رأ�� إ� 2د�� �-وا �-وا و�ن ا�وا-4 أ�-� ���ب ا����ن @�ن  � أ�-� ��� ا�A��ن �ن���م 5� �ؤ�� ا1زو���
� ���م 5�� ا1�م��� �ِو/. :أ�-� ��� <�ق ا�A��ن ��د�� ��رض 1و َا����ء رز �م و�� �و�دون َ ُ َ َ َ َ +ُ ُ ْْ ُ ِ ِو/. ِ ْا�ر َ َ ِض ْ

َآ��ت �"�و :�ن و/. أ:4��م أ/
 ��Nرون َُ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َْ َْ َُ َْ �+�9ب <�ق ا�A��ن،  و�5 أ����م، ���5م ٌ ����+�9ب ا�رض، Cم  ���
  .ة 15د أ�5ض 5�� �5 ا��7ل وا���ر وأ�� �7�+ب ا�+�9بدار ا���د و�ن ا�وا-4 أ�-� ����� اذي ھو ����ح

ا�وون �وا�ط� ��ر�M  أ�-� أن ا��7<ر�ن �م ��ب �5 ذك؛ ���م 2د اط��وا ��� أ���ء م �ط�4 ����� و@ �ك
ا����ء أ�� اط�4 ��� ���ب ��ض ا�ط��ء  ذ�ر ��ض. أ�-�ء ا�A��ن �-وا �-وا، و��ر�5 وظ��� �ل �-و

َا��م ا�+�ول 5+�ل ا�A��ن أ��م ��� 5�� �ن ھذه ا�+�9ب، و�� ���م ھو وP�ره ا�A��ن ذك: �ن أ�� ���وانا����ر َ 

��ن ا�A��ن ھذا ا���ن اذي ��ن �5�� ذ�ر أن 5�� أ�Cر �ن ��9ت ا�واد أو ���� 5��،  أ�-� ��� $ ����+ ��أوف ا
ق وأ�� أن ھذاو�ذك �5 ا��دة ��9ت ا�)��ن، و@ �ك �>�ظ�� ھذا ا<�ق، و�ذك 2درة ا ���َأ�ط� د�ل  ْ +�ل  َ ُ

��ُ�.ء 6" َ ْ َ ٍَ ْ �5 (C� و ���رھذا ا��ر ��ف ���ت  وأن ھذا �ن �+�9ب 2در��، وو ���ر �5 أد�� ��ء ��� ��+ب، 
ا�ظ��ر ا�� �5 رؤوس ا����4 ��ف ���و و���ت،  $ �� أ���� إ@ ����، وو ���ر �5 ھذه���9 5���9؟ �رف أن 

ھ��ك �وع . أو ��ف ��و2ف �رف �ظ�� $ ������ و����، ھذا �ن ا���ر و�ذك أ�-� �5 أظ)ف ادواب ��ف ���و
  .ا���ر أ@ وھو ا���ر 5��� ��د ا�وت آ<ر أ�-� �ن

  
P"ف وا��م ���4ر ا��  �� ر��

  
���، أو ���ر ���� أو ���ر ���  ���ر ���� <�ر �ن إ���ء ��� ��� �ر: �C�ر �ن ا��ف ��Cون ��� ذك �5 ذك 2و�م

أن ھذا ا���ر اذي ھو ��1ل 5��� <�ق � ا�A��ن ����� ���دة  <�ر �ن 2��م ���ن ��� أو ���ن ����، و���م �ر�دون
���م؛ إذا  �را ���م ���Uل �����ر 5��ون ��و�� ���را، وھذا ھو اذي ����U أن ��ون ���� �ل�C ��2��، وذك ���ھد أن

د��� �5 ��وا�� و�5 د���ه و�5 ��ذا��،  ��ن ����� 5�+�ل ���� ���را، و�ن ا�C�ر ��ون ���ره و�د�ث ���� �5 أ�ور
�-��5 �، وإذا �ظر م �زدد �ن ھذا ا��ت ���� و2ت طو�ل وھو ���ت و�5 �واد�C و�� +رى �، و�� �رض 

 ��ذه ا���د�ث ا�� ھ� و��وس ��س، و�د�ث ��-� أو ��ر ��� ���2، وأ�� ا��وت ا�� ���9 �����، �ل �1ط4 ��و��

5ُ��1ل �ن ا��ف ��� �ر ��� �ن ����ن  ���4 ا���ر 5�� �5و ا���ر �5 �وا2ب ا��ور، ��T5 ا���ر اذي ���د �ن ���ر،
ا���9 أ��م ��-ون ��� وھم ����رون �5 أي ��ء؟ ���م �ن ����ر �5 ا��ر  وP�رھم �ن ��ك �ن د���رو  اCوري

  .5��� و��ذ�ر ��

���ر �5 �دة �ردھ� و�5 �دة أ���، 5�طول  إذا أ�ط� ��ء ��و-7 �� و+ده �د�د ا�رد �ذ�ر ز��ر�ر +��م، وأ<ذ
� و+دوا �ده ��� �ر ��� ���وط� �5 ذك ا��ء ا�د�د ا�رد ��� ���5 وا���ر �� ����ره �1-� ��� وھو �5 ھذا ا��7ل

و ��� . وھو 5�Pل ��ك ا����، و2د ��ن �1وم وا���ر أن +�و�� و���ره ���دة، وأ�� أ5-ل �ن �)�� و ��� 2��م
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��� T5ن ���2 ���ظ اJ<رة و�5 ا��ر و�� ��دھ� وأ وھو ��ه 5�Pل م �زدد ��)�� در+�ت، T5ذا +�س ����ر �5 ادار
����  . ا�� ��+�� �ن ذك ا�ذاب وأ�� ����ر و���ل ا����ل ا

  
  ا���4ر /. ��ل �ن ��ق و�Qل اL:��ن و��Nره

  
أ�وا�م ��ف وأ��م ���وا اد��� وأ��م  وھ�ذا أ�-� ا���ر �5 ����� اد��� إ�� أن ��ظر 5��ن ��ف �ن ا��م، 5����ر �5

َ��� ذ�ر أن أ�د ��وك اد��� ُ��ر أر���� �9���C ،م ا�1-ت و���7 م   وط�ت أ���ر ��-�م�ط�وا و�+�روا و���روا، [
�5م ���ط4  ����، وروي أ�-� أ�� �ذب �1در �� ��ك و��ن �-رب رأ�� �� أن د<�ت ��و-� �5 <������ ���ك و@

و�4  -� ��ن ط�ل ��ره ��وحأ� إ<را+��، ��5ن ��ز ���� أو �ط�ب �ن �-رب رأ�� ��� �<ف ��� ا�م، و�ذك
ط�ت ����� و���� ��ك ������ إ� أن ��1-� ھذه ا���م، و���1ص  ذك ا�1-ت ا����ر �4 طو��، وأن ا�A��ن ����

�����  ��د ذك ا�وت، و��ون ��د ا�وت �� ��ده �ن ا���ب وا+زاء ��� ا����ل، �5���ر �5 ھذه ا��وات، و��ون
�5 آ<رھ� �ن �+����9، و�ن أ�راط  ��رة و�و�ظ�، و�ذك أ�-� ا���ر �5 آ<ر اد��� 5��� وردا���ة ���ب ا�A��ن 

�� ا�� وردت �5 ا���د�ث��  .���ب ا����ر �و�ظ� و��رة و�1وى @ �ك أ�-� أن ھذا. ا

��9 اذ�ن ���5ر �5 �د�� و5��� ���ل (���ن ��د �و�� �ن �-ور ا�) وھ�ذا أ�-� إذا ���ر �5 ا�وت و�د��،
أ���� اروح  ا<ر+�: و�ذك �-ور ا��ك و�زع اروح �ن ھذا ا+�د اذي ورد �5 ا�د�ث أ�� �1ول ��1-ون اروح،

إ� روح ور���ن إ� آ<ر �� ورد ��� �ر  ا<���C أو أ���� اروح اط��� ���ت �5 ا+�د اط�ب ��ت ���ر��� ا<ر+�
رو��، Cم �� ��د ذك أ�-� �ن د��5 �5 ��ك ا��رة و�� �+ري ���� �ن  روج��� ����1، ورد @ �ك أ�� إذا ���ر �5 <

���م و����ب،  و�����، و�� ���رض � ��ك اروح ��د <رو+�� �ن ھذا ا�دن، و��ف ��ذب أو �ؤم، و��ف �ذاب ا�1ر
  .و��ف ��7ل و�+�ب

��د  ����ب ����، و��ف ����د ����رف �ذك أ�-� ��ف . و�و�ظ� إذا ���ر �5 ذك، 5) �ك أ�� ����ب ��رة
�����وا وز�وھ�  ����وا أ����م �2ل أن: ر-� $ ��� 2و� ا<���� ارا�د ��ر �ن ا<ط�ب ا�وت؛ وذك ا���ر �ن

ٍ�و�Pذ �2ل أن �وز�وا و�7ھ�وا ��رض ا���ر ِ َ ْ ٌ�	رCون ? ��46 �:�م �6/�� َ َ ُ َ ِْ َِ ُ ْ ْ َ ُْ َ َ ���روا �5 ھذا ���روا 5��� ��د : ���� َ
���� �5 �ل �وم أو �5  وا���وا �، و�ذك أ�-� ا���دوا ����ب �2ل أن �����وا، وذك �7ن ����ب ا�A��ن ا�وت

�� ا������، �5ذك أ�-� أ<�ه 5��� د<ل ���� و5� إذا ���� �ر���ن �5 �+�رة ����ب ھذا. �ل ��ر ��� ������ �ر���
ھذا ا�وم أو �5 ھذا ا��ر؟ و��ف أ�<�ص ��� ����� �ن ا<ط���؟ أو ��  ����ب ���� ��ذا ���ت؟ و��ذا 2د�ت �5

ا+زاء ���  و��وه �ن ا���ر اذي �����، وأھم ��ء و �ذ�ر و���ر �C) �5 ا��ث وا��ور و�5 أ��� ذك، �5ذا
  .ا����ل �U�رھ� و���رھ�

� �5 ا�د�ث ا1د�� ف أن $ ���� ُ���� أ���لو����� ��م أ����� ���دي إ��� ھ� أ� �� :ا���د ��� �5 2و��
����ر أ�-� �5 ھذا ا+زاء،  و+د P�ر ذك 5) ��و�ن إ@ ���� �م، Cم أو5��م إ��ھ� �5ن و+د <�را �5���د $ و�ن

َو�" َ�� :�� �1وواوا���رة � و����ر �5 أن ��ف ا����ل ���وي ��� ا�U�رة ْ ً�:� ��ل ھذا ا����ب ? ��Mدر �MNرة َ َ َ َْ َ ُ ُ َِ ِ ِ َِ َ ََ َ ِ
ًو? ���رة ََ َِ ًإ? أ��Nھ� وو�دوا �� ��"وا ��Cرا َ َ َ َ َ َ َ َ ِْ ُِ +ُ َ َ ْوإن :��2و� �� و��� أن $ ���� أ��� ����م �2�C�ل اذر �5 ِ ِ َ 

َ��ن ��ل ��� �ن 6ردل أ��:� ��� و��4 �:� �����نَA� َ َ ِْ ِ ِِ ِ ٍ َِ َ َ ْ ْ + ََ َ َ َ ََ َ َْ ٍ ���� و��م، ���5  ��� ذ�ر أن َ $ ��� ���أ�را��� و5د إ� ا
���� �ْ/�ن :��4 2و َ ��ل ذرة �6 َA� ل�	�ْ + َ ْ ََ ٍ َِ َ َْ ��ل ذرةْA� ل�	ٍرا �ره و�ن � ِ+ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ًَ َ َْ ْ ُ�را �ره ْ َ َ ًّ َ ���ت : ���م �15ل: ���5رف 15�ل 

ز ����د، T5ن �� 5و�2 أو� �7ن <�ر أو �ن �ر @ �د أن �رى، و@ �د أن ��ر إذا ��ن ��1Cل اذرة �ن. اذر��ن أي ������
���  .ا�A��ن ���� 

،����5����د �ن ا��ر��ت �U�رھ� و���رھ�، و����د ��1ء  �5ن ���ر �5 ھذه ا��ور و��1ل ��T5 �ظ�ر آ�Cر ذك ��� أ
،��������  � $أ�� �2ل � ا��� �� و��د ���� �ن أھل ا�1ور ��� ورد �5 �د�ث ا�ن ��ر $ و��Cر �ن ا����ل ا

���ظر ا���ء وإذا أ���ت 5)  إذا أ���ت 5): �1ول و��ن ا�ن ��ر �ن �5 اد��� ��7ك Pر�ب أو ���ر ���ل :و��م
أ��1ت أ�� �-ر . و�د ���ك �ن أھل ا�1ور: روا�� ���ظر ا���ح، و<ذ �ن ���ك ��1ك و�ن ����ك �و�ك و�5

  .@ �دري �� $ ���� ���4 5��، ����4 إ� �)م ا�ؤف����ك، T5ن ا����1ل  أ+�ك و�� ��1 إ@ ���� �<�م ���

  
  �	ر/� ا�رب ���رك و�	��� �و�دا:��� و�ظ�م  در�� و�"ط�:�
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��ن، وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ� و���� . ��م $ ار��ن ار��م��ا��د & رب ا
  . أ+���ن

��5 ارب ���رك و���� �و�دا���� و�ظ�م 2در�� و��ط���، وط�ف ����� و�د��ره ذ�ر ��ر: �2ل ر��� $ ���
  . و�+�9ب ����، وأ�� @ ���ط �� ا���ت، و@ �در�� ا�وھ�م ���� و�1دس

���ن �ن ���م �2ل: �د��C ا���ن �ن ا�رج �2ل: �د��C +��ر �ن أ��د �ن �5رس �2ل: �2ل ��Cرك �ن : �د����د��C ا
�ن ا ����� و��م �1وون: ���وا ����: ����� �1ول: ��ن ر��� $ ���� �2ل5-� $ ��� ���ا��د : أ���ب ا

و ��ن �ذا ا<�ق رب ��د�C، : ّ& ر���، ار5�ق اذي و +�ل ھذا ا<�ق <��1 دا��9 @ ���رف �1ل ا��ك �5 $
� +�ء �-وء ط�ق �� ��ن ا<�15�ن، و+�ل 5��� ����� إ�. ��5ن $ ���رك و���� 2د ��دث ��� �رون �ن اJ��ت

و�را+� وھ�+�، Cم إذا ��ء ذھب �ذاك ا<�ق، و+�ء �ظ��� ط�ق �� ��ن ا<�15�ن، و+�ل 5��� ���� و�2را ���را، وإذا 
��ء ��� ر��� +�ل 5��� �ن ا�طر وار�د وا�رق وا�وا�ق �� ��ء، وإذا ��ء �رف ذك ا<�ق، وإذا ��ء ��رد 

1� ��� �Cد���ق ر�� ھو �>ر2ف ا��س، وإذا ��ء ذھب �ذك ا�رد و+�ء ��ر �7<ذ ����7س ا��س؛ ���م ا��س أن �ذا ا
  . �ذك إذا ��ء ذھب ��د��� و+�ء ��J<رة. �رون �ن اJ��ت

��د $ �ن أ�� ز��د �2ل: �د��C +��ر �ن أ��د �2ل: �2ل ��Cر �2ل: �د��� ��C: �د��ر �ن ��+ ��Cن �2ل�د���ت : ���
م ���د إ@ �ن رؤ�� �� ��ده أ�د، و�ن ا�ؤ��ون ���روا : <���� ا��دي و��ن ����دا �1ول �و أن $ ���رك و���ْ

�5 �+�ء ھذا ا��ل إذا +�ء F�5 �ل ��ء وPط� �ل ��ء، و�5 �+�ء ��ط�ن ا���ر إذا +�ء ���5 ��ط�ن ا��ل، 
  . رض، و�5 ا�+وم و�5 ا���ء وا��فو�5 ا���ب ا��<ر ��ن ا���ء وا�

5و$ �� زال ا�ؤ��ون ����رون 5��� <�ق ر��م ���رك و���� ��� أ��1ت �2و��م �ر��م �ز و+ل، و��� ����7 ��دوا 
�ن رؤ�� �  . $ ���رك و���

��د اوا�د �2ل: �د��C إ���ق �ن ���م �2ل: �د��C إ���ق �ن أ��د ا��ر�� �2ل: �2ل ��C: �د�وا�� ر��� ���ت أ�� 
  وأ�� �س �7�+ب 75<�رك �7�+��؟ : أ<�ر�� �ن أ�ر $ �ز و+ل أ�� أ�+ب؟ �15ل: �2ل ر+ل ر+ل: $ �1ول

��� �ن ا+�د �2ل أ<�ر�� ��� : �د��C أ�و ��ر �ن أ�� ���� �2ل: �د��C إ���ق �ن أ�� ���ن ا����ط� �2ل: �2ل ��Cد�
��ن ��2دة ر��� $ ��� ����ز و+ل�ن  �َ�ن ��ن /. ھذه أ��� /�و /. ا62رة أ��� َو:  �5 2و ْ َ َ ُ َ ْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ �ن : �2لَْ

��� �رى �ن ا��س وا�1ر وا��ل وا���ر و�� �رى �ن اJ��ت وم ��دق ���، �5و ��� �Pب ��� �ن آ��ت $  ���
  . أ��� وأ-ل ���) 

: �د��C أ��د �ن ا�ر��س أ�و ��� ا���� �2ل: �د��C أ��د �ن أ�� ا�واري �2ل: �د��C إ���ق �ن إ�راھ�م �2ل: �2ل
�2ل ��ك �ن د���ر �ن �رف $ : �د��C إ�راھ�م ا����� �2ل ���ت إ�راھ�م �ن أدھم ر��� $ ��دث ا�وزا�� �2ل

�� �Uل ��Pل او�ل  �  . �ل او�ل �ن ذھب ��ره �5 اد��� ��ط)���

���د $ �ن ���د ا���ب �2ل: �د��C أ��د �ن ��ر �2ل: �2ل ��C�2ل: �د �������ن ��ض : �د��C ���د �ن ��M ا
َو/. ا�رض آ��ت �"�و :�ن ا����ء إذا �)  ِ ِ ِ ُِ َ ْ َْ ٌْ ِ أ��د أن ا���وات وا�رض و�� 5��� آ��ت �دل ���ك، و���د ك : �2لَ

��� و��ت �� ھ���ك، و�ل �ؤدي ���ك ا�+�، و�1ر ك ���وھ��، �و�و�� ��CLر 2در�ك و���م �د��رك اذي �+��ت 
��� ا��را��5 �ك �� <�1ك، 5و��ت ا�1وب �ن ��ر�5ك �� آ���� �ن و��� ا��ر و���ھ� ر�م ا@��+�ب، ��5 

  . ��ھدة أ�ك @ ���ط �ك ا���ت و@ �در�ك ا�وھ�م، وأن �ظ ا����ر 5�ك ا@��راف �ك وا�و��د ك

��د ارزاق �2ل: �د��C ���� �2ل: �د��C ���د �ن +��ر �ن ا��Cم �2ل: �2ل ��Cن ��2دة ر��� $ �5 : �د��د��C ���ر 
�ز و+ل �ْو�ن ��ن /. ھذه أ��� /�و /. ا2: 2و ِ ِ ِ َِ ُ َ ْ َ ََ َ َ َ 6َرة أ��� َْ ْ ََ ِ �5 اد��� 5��� أراه $ �ز و+ل �ن آ���� �ن : �2لِ

م �رھ� أ��� وأ-ل ���)  ��  . <�ق ا���وات وا�رض وا+��ل وا�+وم، �5و �5 اJ<رة ا��9�U ا

�د��C ��+�ب أ<�ر�� ��ر �ن ���رة �ن أ�� روق �ن ا-��ك : �د��C أ�و ���د ا����9 �2ل: د �2ل�د��C او�: �2ل
َو�ن ��ن /. ھذه أ��� �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� Cم �2ل  ْ َ ََ ِ ِ َِ َ ��� �رى �: �1ولَْ ���ن �ن ��ن �5 اد��� أ

2در�� �ن <�ق ا���ء وا�رض وا+��ل وا���ر وا��س وادواب وأ���ه ذك، �5و ��� و��ت � �5 اJ<رة وم 
  . وأ��د �+�: �1ول. �ر أ��� وأ-ل ���)

ِ ل ھل ���وي �د��C �ز�د �ن ���د �ن ��2دة ر-� $ ��� : �د��C ا���س ا�ر�� �2ل: �2ل أ<�ر�� أ�و ���� �2ل َ ْ َ ْ َْ ُ

َا���� وا���Nر أ ُ َ َ َ ِْ ْ 
 ���4رون َْ/َ ُ + َ ََ �ن �ق $ �ز و+ل وأ�ره و���� ����، وا���ر ا��د ََ ���وا���� ا��5ر اذي 
�ز و+لا�ؤ�ن اذي أ��ر ��را ����5، وو�ده و��ل �ط��� ر�� �ز و+ل، وا���4 ��� أ��ه �ن  $ .  

�ن أ��د �ن أ�� ا�واري ر��� $ ����ا��1 �����ن �ن ا����ء �15ل : �2ل: و�5 ����� �ن �و�� �ن ���� ا
������ز�ت 75زا�� ا�در، وھ��ت ��5ل ���� و��ن : �م �ر5ت ر�ك؟ �2ل: أ�دھ��  ��
 ا�زم و��4 ا�م ���

��� P ���2�ري ����ف ا��وى �� رأ��� ��رو�5 ��� :  �5م �ر5ت ا��ر؟ �2ل:�2ل. ھ��، ���5ت أن ا���و
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  . �و+ودا P �5�ري ��ر�� ��� ذك

�� ا<��ر � : ��5 أ�ل ا�<��ر وا����ء ا����؟ �2ل: �2ل. ��7ل ا�<��ر وا����ء ا����: �5م أ���ت �1ءه؟ �2ل: �2ل
��� ا����، و���ت أن اذي ا<��ره � ھذا @ ���ء إ� ���رك و���� د�ن ا�����ء وا�)��9 أ���ت �� اظن و���ت 

 . ���75ت �1ءه

  

� و�5 �<�و���2 �دل ھذه ا�CJر ��� �� ��ن ���� ا��ف ر���م $ �ن �د2�ق ا�ظر �5 آ��ت $���.  

  
  آ��ت � �"�� ��ب

  
�وأي آ�� ��ت �7�+ب؟ ا���� أن  :1و�أ<�ر�� �7�+ب آ��ت $ 5رد ���� �: �ر ��� ا�Cر اذي �7ل 5�� ��-�م �1و

�ظ�� �ن <��1 �س ھ��ك �<�وق �U�ر أو. �ل آ�� 5��� �+ب �ن ا�+�ب ���  .���ر إ@ و�5 <��1 �+ب �دل 

 إ��� ��� ھ��9 ا�Uل ��� <��1: ھذه ا��و-� ا�U�رة ا�� �P �5�� ا�Uر �1وون .�5و ���ر�� �5 <�ق ا��وض

  .ا�Uل

ا��ل أ�-� �ن أ��ر . أ��ر ��� وھو ا��ل �ل إ��� ��� �� ھو: روف ��وان ���ر و�2ل ��-�ما�Uل ��� ھو ��
ا��و-� �ن أ�Uر ھذه ا�<�و�2ت، �� �دان ور+)ن . �+�ذب �� ا��س ا�<�و�2ت، و� ھذا ا<رطوم اطو�ل اذي

أ�د �ن  إن ��رھ�:  و�� ��ر �1وون]أ�-� @ �د �� �ن أ���ء ��رف �� ����7 أو �� �����، و�� أ+���، و�ذك
���� ا�رق؛ F5+ل ذك �41 �����  ��ر ا�A��ن ��ث أ��� ���ر ا���م �5 +�د ا�A��ن ا���م ار2��1 ا�� �<رج

@ �ك أن ھذا �ن آ��ت $ ����، و���� �<رطوم . اذي ��1ر �� اط�ر و�Uرس 5��� ھذا ا���1ر اذي ھو ���� �����1ر
+إن :@ �ك أن ھذا �ن �+�9ب $، و�+ل ذك �2ل ����. �+��� آ� @����ص Pذا��9 إ@ أ���ا��ل  ِ  .����� ? �ِ ْ ْ ََ َ َ +

��
 �� �	وC� /�� /و A� ربC� َأن ْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ََ َ َ ًَ ً ِ ْ �-رب $ ا���Cل ��� و�U�رھ�ا��و-� �ن <�ق $ ���� أن ھذه َ .  

+إن :�15ل ���� $ �ن �<�و���2 ھذا اذ��ب، و�ذك أ�-� ذ�ر ِا�ذ�ن �د�ون �ن دون � �ن �6"�وا ذ���� و�و ِ َِ ُ َ +َ ً َ َ ُُ ُ ْ َْ ُ ْ َ ْ َِ + ِ ُا���	وا  ِ َ َْ
�ذوه:��� ? �P�� م ا�ذ��ب�ُ�� وإن ��"� ْ َ ْ ُ َ ُ ْ ْ َ َُ Bِ ْ َ ً ََ ُ َُ ْ ِ ُ �:�ُ ْ اذ��ب اذي ھو ��رة �U�رة ���1ذرة ھو �ن آ��ت $،  أي أن ھذا ِ

َو�ن �+�9ب <��1، <��1 $ ��ون ��رة و�ظ�، و& �5 �ل ��ر��� و������ أ�دا ��ھد 5�1ول ْ � أي آ�� ��ت: ���

���5 �و ���ر �5 ���� و+د . ا�A��ن @���ر �س ھ��ك آ�� إ@ وو ���ر 5���.  �+ب ا�+�ب��+��� �ل آ��ت $ ���
وو ���ر �5 او�وش ا�ر�� ا��و��� �رف ط�����9، وأن ذك ��1د�ر  ا��رة، وو ���ر �5 ا��رات و+دھ� آ��ت،

و�<ر (���ن أن  ���م ا�� ��ر $����، و�ذك و ���ر �5 ا���9م ا��<رة (���ن ������ ا� و<�ق �ن $
َوذ�":�ھ� ��م /�:�� ر�و��م و�:�� ��I"ون �������� َُ َ ْ +ُ ْ ُ ْ َْ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َِ ِْ َْ َ

 .  

إ@ $ �5رف  ھ�أ�-� و ���ر �5 ا��رات ا�� ا���رت ��� و+� ا�رض �U�رھ� و���رھ� @ ���� �دد �ذك
�ظ��� و�ظ�م 2در�� �ذك أ�� �س ��ء �ن آ��ت $ إ@ و5�� �+�9ب �ن �<�و���2؛ �+�9ب ���و�ذك �ن . �دل 

ھذه ا�رض ا�� ھ� +زء �ن �<�و�2ت $ ����، �ث 5��� . ا�<�و�2ت آ��ت $ ���� ھذا ا�ون اذي ���ش ���� ھذه
واو�وش �ذك  اط�ور ��رف 2و��� ورز��2،. � ا�� ��1وت ��، و����� ��ف ���شوأ�ط� �ل دا�� رز�2 �ن �ل دا��،

�ظ�� 2درة �ن أو+دھ� @ �ك أن ھذه. وا���ع �ذك، وا�وام وا��رات وا���9م و�� أ��� ذك ���  .���� آ��ت �دل 
  

  ا����ر و�� /��� �ن آ��ت �
  

 ����ر 5�� ارا�ب �دة أ��م ��� �+د  ھذا ا��ر ���دا @ �1ط�� اطرفو�ذك أ�-� ا���ر و�� 5��� ��ف +�ل $ ���
������� أو أ��را @ �ك أن ھذا �ن آ��ت $، Cم �� �5 دا<ل ھذا ا��ر  +ز�رة أو أر-� �س 5��� ��ر، 5����ر أ����

ُ� :و�� ���ت 5�� أ�-� �ن ا��� و�� أ���� �2ل $ ���� �ن ادواب، ْا�ذي �6ر ��م ا��� + َ َ َْ َ +ُ ُ + ِر ���ري ا�4"ك /�� �I�رهِ ِ ِ ِِ ِْ َ ْ ََ ِ ُ ْ ُْ َ
 

�"C/ وا �نMِو���� ِ ِ ِْ ْ ََ ْ ُ َ َ
َ�6ر  َ+

ًا���ر ���I"وا �:� ���� طر�� و���6ر�وا �:� �"��  َ ُ ْ َ ّ ً ْ َ ْ َْ َ ُ ِْ ِ ِ ُِ ُْ ْ َ َ ْ ُ َِ ًِ َ ْ
َ�"��و:�� و�رى ا�4"ك �  َ َ َ ُ ََ ْ ْ ُْ َ َ ِوا6ر /�� َ ِ َِ َ

�"C/ وا �نMِو���� ِ ِ ِْ ْ ََ ْ ُ َ َ
َو�	"�م ���رون  ُ َ َُ ْ َ ُْ + َ

  .+�ل ھذا ا��ر و5�� أ�-� رزق �م: أي 

ْو�ن :آ��ت $ ����، وھ�ذا أ�-� �1ول ���� @ �ك أن ھذا �ن ِ َآ���� ا�"�ل وا� َ ْ َُ + ِ ��ر وا���س وا���رِ:ُ َ َ ُ ْ َ ُ ََ ْ + +
�ن : أي 

��� 2در�� اد@@ت ����ده، ����� آ�� دا ��� ����� ��ا��ر5ون أن +�ل ا��ل  ���دل ��� ���د $ ا���رون. ا
ْ ل : آ�� أ<رى �1ول �����5. وا���ر وا��س وا�1ر ُ

ِأرأ��م إن �	ل � �"��م ا�"�ل �ر�دا إ�� �وم  ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ ََ + َِ ًِ َْ ُ َ ُْ ُُ + َ َ
ٌا������ �ن إ��   َ ِْ ْ َ َ َِ ِ


َ;�ر � ����Iم ���Cء أ/ ََ َ ٍْ َ َ ُ ِْ ِِ ْ ُ ِ َ���	ون + ُ َ ْ َ
� +�ل ا��ل ���ن ���ن . $ �ل از��ن ظ��� �س 5�� ���ر+�ل  و ��� $
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ْو�ن :�2ل ����. و��دءوا، و+�ل ا���ر ����روا و�ط��وا 5�� ������م ا��س 5�� ِ َر���� �	ل ��م ا�"�ل وا�:��ر  َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ+ َُ ُ َ+ َ ِ ِ
ِ����:وا /�� ِ ُِ ُ َْ �"C/ وا �نMِو���� ِ ِ ِْ ْ ََ ْ ُ َ َ

  .$ ����وا �5 ا��ل، و���Uوا �ن 5-�� �5 ا���ر 5) �ك أن ھذه �ن آ��ت 

  
  ا���س وا���ر آ���ن �ن آ��ت � �ز و�ل

  
ا��س ھذه . أ�ورھم إذا ط��ت ا��س أ-�ءت ���س وأ���وا ����1ون �5. و�ذك أ�-� +�ل ا��س وا�1ر آ���ن

ُوا���س :�2ل ����. ا�� �<رھ� $ ���� ��5 ��9رة طوال و���2 ْ َ+
 ��َ��ري �����ر � ^ ْ ُ َْ َ َ َِ �+ري إ� ا���ن : أي ِ

َإذا :���� واو2ت اذي ���1ر 5��، وھو ��5ء اد��� �2ل ْا���س �ورت ِ َ ) ُ ُْ +
أي إذا ��ن �5 �وم ا1���� �ورت ھذه  

�5 ھذا ا��ل، ����ب �وره �ن ا��س ��د�� ������1 ��ط4 �ورھ� 5��،  ا��س، و�ذك أ�-� +�ل ا�1ر �ورا �-��9
ُو دره  5+�ل ا��س �را+� وا�1ر �ورا����ب از+�+� �ورا إذا ���2ت ا�راج و��وه، 5������ ��� َ َ+ َ�:�زل َ ِ َ : أي َ

َو�	":� :���� ��زل �5 �ل ��� ��ز� ��� ��م ا��ر ��رف �ذك ��1د�ر ا���ب �2ل. � ���زل +�ل ْ َ َ َا�"�ل وا�:��ر  َ َ َ ْ+ َ +

ِآ���ن /��و:� آ�� ا�"�ل ْ َ ْ َ َ ْ َ+ َ َ ََ َ و�	":� آ��ِ َ َ َ ََ ْ

 �ن ر��م و��	"�وا �دد C/ واM���� رةN�� ر��َا�: َ َْ ُ ْ َ ) َ ْ ْ َ ْ ُ ََ ً ُ ًَ ُ َ َ +ِ ِ ِ ِْ َ َا��:�ن وا����ب ِ َ َ )ِ ِْ 5��رف ا�وم  َ

�� ����� ���ت ��ر�5 ا���م و��1د�رھ�، و�ذك  �1ر، وو +����� وا�2�نوا���وع ����س و��رف ا��ر وا
�ظ��� �5 ���� �  .ذك ا���ر وا���ن ���5 ���

  
  'و:��ره �وم ا������ أ���': �ن Nرف  "�� �ن ا���4ر /Y:� ������  �ل �	���

  

���� ��� ���� � �5وھ�ذا ����ر �ل ��2ل، ��75 �ن �رف ���2 �ن ا���ر ��T5 ���ز� ا���� �ْ�نَو :2و ِ��ن /.  َ َ َ

ًھذه أ��� /�و /. ا62رة أ��� وأCل ��� ِْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْB َ َ َِ ِ ِ ِ َِ �س ا�راد ط�س َ  ���ا����ن ���ث @ ���ر ���9، و�ن ا�راد ���

 و@ ���1ل و@ ��ظر 5��� <�ق �، و@ ���7ل 5��� ��ن أ�د�� و@ 5��� <���، ��7�5 ��� ا���رة، وھو اذي @ ����ر

و��� رزق ���رة ��T5  ���وب ا��ر، �ل 2د ��ون ا���� اذي @ ���ر <�را ���، وذك �ن �ن ��ب ا��ر،
���1 و����� ���ر��، 5����ر و���1ل و��د�ر وو ��ن @ ����� ����رة ا�� ھ� �ور �5 ا�1ب �5. �رى ���9 ��� �و

 إن ا���: اذي ���ل ��ذا ا�ور ا��1ل �5 آ��ت $ ����، وا���رة �5 أ�ره 5��1ل �1ذ�5 $ ���� �5 ا���9ر ھو

ْو�ن ��� ا���رة َ َ 
ً��ن /. ھذه أ��� /�و /. ا62رة أ��� وأCل ��� ِْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْB َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ
 .  

َو:��ره �وم ا������ أ���  �ل رب �م ��ر�:. أ��� :2ول $ ���� 5�ر ا��Aم أ��د و2د ْ ْ َ ) َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ََ َِ ِ ِ َِ َ ُ ََ َ ََ ْ
ًو د �:ت ��Nرا  َ َِ ُ ْ ُ ْ : ل�15 َ

�ن �+��، وذك ��� �5 اد���: ����. إن ا��� ھ�ھ�� ��� ا���رة ������7 أ��� ��ث م ����4 ������ م ��ظر ���  أ
. <���، وم ���7ل �5 اJ��ت، وم ��ن �ن أھل ا���ر اذ�ن ����رون ��J��ت �ظر ��رة، وم ����ر 5��� ��ن �د�� و��

ِإن /. :$ ���� �1ول + ِذ�ك ��2ت � ِ ٍ َِ َ َ ِ"��و���ن وإ:�� �����ل ���م إن /.َ ِ ِ+ َِ ِ ِ ٍِ ُ َ َ َ ) َ ٍُ َ ْ+ َ
َذ�ك �2� �"�ؤ�:�ن  ِ ِ ِ ِْ ُ َْ ًَ َ َ

5ُ�ر ا��و��ون ���7م  
� ���� و��� @ �ظ�ر ھذا او�م وھذه ا��� �ل ��ء ���� ��. ��ء ا����7ون وا����1ون، اذ�ن ��ر5ون ���ت �ل

�ن  ��75 �ن م ����ر ��T5 ���ز� �ن �رم ھذه ا�واس و�ذا. اذ�ن ����7ون و����رون إ@ �ھل ا�1ول، ��1ول $ ���
َو�	":� :��ض ا��م اذ�ن أھ���م �2ل ْ َ َ َ��م ��	� وأ��Nرا وأ/Pدة /�� أ;:� �:�م ��	�م و? َ ْ ً ََ ُ ُ ْ َ ُ َ َ َ ً َ ْ َ ً ْ َ ُْ ْ ْْ َ َ َ ََ َْ ْأ��Nرھم و? أ/Pد��م �ن  ِ َ ُِ ِْ ُْ َ ُ َ ُْ ْ َ ََ

ِ�.ء إذ ��:وا ���دون ���Qت َ َ ْ َ ِْ َِ ُ ُ َ َْ َ� و��ق ��م �� ��:وا �� ����زPون ٍ ُ َ ُ َِ ْ ْ َ َ َ َِ ِ ِْ ِ َ ِ + .  

وم ����روا ��� �5 آ��ت  ���م ھذه ا+وارح ��ث أ��م م ������وھ� �5 ط��� $��4 وأ���ر وأ95دة و�ن �� �� �م
اJ��ت ا�و��� و�+�9ب ا�<�و�2ت �ر5ت أ�� �ن ا��و���ن، وأ��  $، T5ذا رأ�ت اذي ����� �� ��ن �د�� و�� <��� �ن

��� ا���رةھذه اJ��ت وا���Uل ����وات، �T5ك ��رف أ�� �ن أ إذا رأ�ت ا��رض �ن ����� ھل ا:Y/َ + ِ َ  ��	� ?َ ْ َ َ
ِا���Nر و��ن �	�� ا��"وب ا��. /. ا�Nدور ُ ْB ُ َ ْ َ ُ َ ِْ ِ ِ+ ُ ْ َ ُْ َ َ
 .  

  
  A�رة ا���4ر /. آ��ت � و/. �6"و ���  

  
  .ا�)م ����م ور��� $

��ن، و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د ا��د & رب. ر��م��م $ ار��ن ا�� و��� آ� و���� ا

  .أ+���ن

�<�و���2، و���دل ��� ��� ا�ظ�� وا+)ل وا��ر��ء &  �ر ��� أد� �ؤ�د ��� ا�ؤ�ن أن ����ر �5 آ��ت $ و�5
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 ر اد���، و��Uر أھل اد��� �5 ���2، و@ ���1 �5 $���2 ���� ��Uر ����، و��U و�ده، و�ذك ���وره �ظ��

�5 آ��ت $ ���� ا�و���  ��ظ�� إ@ ر�� ����، وھذا ھو ا��ب C� �5رة ا�د� ا�� ��ث ��� ا���ر وا@����ر
ق�>�ظ�� ا ���� ا��و�� وا�����، ��T5 ���دل ��� ���.  

  
  ا��رآن ��ث �"� ا���4ر /. ا��ون  

  
���ده،  2رأ ا1رآن �C) و+د أن $ ���� ��ث ���ده ��� أن ����روا و��� أن ����رواوإذا  ����� ����J��ت ا�و��� ا

�ْأ�م :C�5) 2ول $ ��� َ ً:�	ل ا�رض ���دا َ َ َ ْ َ ِْ َ ْ ِ َ
ا�راش  وا���د ھو اوط�ء أو. رض ���دا�ذ�ر ا���د ���7 +�ل �م ا� 

ِا�ذي :���� ا��ن اذي ���ن ا��1ء ����، و�ذك ھذه ا�رض ���T5 ���د، و�ذك 2ول $ ً�	ل ��م ا�رض ��دا + ْ َ َ ْ َ ََ ْ َُ َُ
و�5  

ِا�ذي :2ول $ ����  5را��، و�ذك �5 آ�� أ<رى:اذي +�ل �م ا�رض ���دا أي: 2راءة ً�	ل ��م ا�رض /را�� + َُ َ ْ َ َِ َ ْ َُ َ . 

 

ُ� :و+���� 2رارا �2ل $ ���� @ �ك أ��� آ�� �ظ��� ��ث +�ل ھذه ا�رض و��ط��، ًا�ذي �	ل ��م ا�رض  رارا  + َ َ ْ َ ََ َ ْ َ +ُ َُ ِ
ً���ء �:�ءَوا� َ َ +َ ق، اذي <�ق ھذه ا�رض و��ط��، Cم 5��� ��  إذا �ذ�ر ا��د ِ�>ھذه اJ�� ا�ظ��� �رف ��� �ظ�� ا
ِو/. :أ�-� ��� اJ��ت وا��ر؛ وذك �1ول $ ���� �دل ُا�رض آ��ت �"�و َ َ ْْ ِْ ٌ ِ َ :�نَ ِ ��ر و�وا�ظ @ ����4 ��� إ@ : أي ِ

��� اA���ن �ن P�ر �ردد أھل ا�1�ن، وا�1�ن ھو �1د ا�1ب  

ق ��� و2د أط�ل ا����ء �5 ذ�ر ا�ظر �5 ا�رض، و��ف�>�ظ�� ا ����، وأن اذي <���1 ��� �ل ���دل ��� 
�5 أرض وا��� ��راء، Cم ��د �2�ل ��ل إ� أرض +���� �<ر�� 5��� +��ل ����ط�،  �75ت �C) ���ر. ��ء 2د�ر

�ن ا�Cب ار��ل  إ� أرض +���� 5��� +��ل ���<� �ر���� ار����� ���را، Cم ���7 أ�-� أر-� ر���� 5��� Cم ��ل
ا�رض، و�ذك أ�-� ���7 أر-� ��<� @ ���ت  ن ��ك ار��ل +��ل �ر���� �ن ���وى�7: ا�ر���� �� ���7 +��ل أي

@ �ك أن ھذا . ا��ء، و���7 أر-� ��� 5��� ا���ت �ن �ل أ�واع ا�����ت وھ�ذا 5���، و���7 أر-� ��� 5��� ������1ت
�ظ�� �ن أو+دھ� د�ل ���.  

  
  ا�:ظر وا��I�ل /. 6"ق ا����ر

  
�5 و�ط ��-�� ُ+زرا،   5��� ھذه ا���ر ا���دة ا�� @ �درك ��-�� طرف �5 ا��دادھ�، و+�لو�ذك أ�-� +�ل

@ �ك أن ھذا د�ل ��� . ������ �ن <�ق $ ���� ا���ر ���� ا��ء ���75ت +زرا �5 و�ط ذك ا��ء، ������ �ن
�ظ�� �ن أو+دھ�، وھ�ذا أ�-� ورد �2�م ���ك : ^ ا�ط�4 ����� إ� أر��� أ2��م�5 ا�د�ث �1��م ا�رض ������ إ

و@ ���ت وھو ا�رض  ��ء ا�طر، و2�م ���ت و@ ���ك ��ء، و2�م ���ك و���ت، و2�م @ ���ك: أي. و@ ����� ا��ء
�>��  .ا

� �ذك أ�-� +�ل 5. ارب ���� اذي <���1 و+���� ��� ھذه اط��1ت @ �ك أن اذي 2���� إ� ھذه ا�2��م ھو
T5ذا �زل  ا�رض ��را ���ك ا��ء ���ز� ا���ود��ت ا�� �ودع 5��� ا��ء ��ء ا���ء إذا �زل، +و��5 �5 +وف ھذه

د@ء  ھذا ا�طر ا����� ��ك ا�ود��، وا��ب �5 ا���ود��ت، و��1 �5 +وف ا�رض،�� �+�����<رج ��د ا
2د ��ون وا��� @ . ذك 5+�ل 5��� ھذه ا��ر ا�� �5 و�ط�� @ �ك أ�� ��م ��+� <��1 إ�. و���وا-M و�� أ��� ذك

� ���م ����� إ@ $���.  
  

  ا�:ظر وا��I�ل /. 6"ق ا����ل
  

���� ����ده ��� �5 2و �َوأ��� :�� �ث $ ���� 5��� �ن دا�� 5�ذ�ر $ ��� ْ َ +/. ا�رض روا�. أن ���د ��م و�ث  َ َْ َ َ َ َ ْْ ُ َِ َ ِْ ِ َِ ِ َ
�� �ن �ل د�/َ ْ) ُ ِ ٍا��َِ �� �ن �ل زوج +�/ �:��:I/ ء ��ء���ٍوأ:ز�:� �ن ا� ْ َ َ ً َ َ + ََ ُ َ ْ ْ َ َ ْ) ْ َِ ِ َِ ََ ِ ْ

ِ�ر�م ھذا 6"ق � /Iرو:. ��ذا 6"ق ا�ذ�ن �ن دو:�  ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ+ َ َْ َُ َ ََ َ ََ ُ َ ِ + ٍ ِ 


ل ���نC ./ ٍ�ل ا�ظ���ون ِ ُ َ ُ ٍَ َِ ِ َِ +
ھذه ا+��ل ارا��� ارا�<�، +����  :أي. 5�<�ر ���� ���7 أ�1 �5 ا�رض روا�� 
و���رك 5) ���ل ����� ا��1رار �4 أن $ �2در ��� أن  ��� @ �-طرب: أي. ����� Fرض ��� @ ���د

�ن ا�ر��، وأ�-� ��5 ھذه ا+��ل أ�-� ���45 ���� �5 إ������ ��� ا�رض را��� ������، و�ن +�ل ھذه ا+��ل 
� �2ل���: ��َوأ� ْ َ ْ/. ا�رض روا�. أن ���د ��م وأ:��را و��
 �	"�م َ ُْ ْ ُ َ+ َ ً َْ ُ ُ َ ً َ َ َ َ َ َْ َِ َ ِْ ِ ِِ َ

ٍ���دون و�
��ت  َ َ َ َْ َ ُ َ َ
.  ��)5+�ل ��ن ا+��ل 

  .و��رف ��� ا�دن ا�� ��و+� إ��� اطرق، ���� طر�2 ������ ا��9ر و��رف ���

�َوأ��� و�ذك �2ل ��� ْ َ ً/. ا�رض روا�. أن ���د ��م وأ:��را َ َ َ َ َ َ ْْ ُ ََ َْ ِ َ ِْ ِ ِِ َ ْ
ن 5��� ھذه ا����ن أ���را، وذك أ +�ل 5���: أي 
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�َو�� :ا�� �<زن ا��ء ��� �2ل $ ��� َأ:�م �� ��6ز:�ن َ ِ ِ َ ُ ِْ ُ َ ْ َ
@ ���ط��ون أن �<ز�وا ا��ء اذي ��زل �ن ا���ء : أي 

أي �5 ��ض  .� +وف ا�رض، Cم +�ل 5��� أ�-� ��و��و�وا����م و2ر��م، و�ن +�ل $ � �<�زن 5 �5 أوا���م
��ون ���4 �ن ا�رض 41�أو ا�� �5 ا�رض ا�ر���� ���ت �4 ��ك  إذا ا��Fت ��ك ا�<�زن ا�� �5 ا+��ل �C). ا

��1ون ��� أ�+�رھم، و��1ون ��� أ�����م و�����ون ���، وو ا�1ط�ت  ا��ون و���ت، و��ر ا��س ���ر5ون 5���،
� و�+�ل � �<�زن ���ظ�، وم �+دوا ��ء ���م ���وا، و��� $ ���1ون �� أ����م  ا�1ط4 ���م ھذا ا��ء اذي ��ز

�5 ھذه ا�رض ���ود��ت �ذا ا��ء ���  أو أ�+�رھم أو دوا��م ���وا، و�ن $ ���� ر��م ����ده ��ث +�ل
  .��را� @ �ك أن ھذه آ�� �ظ��� و��رة �ن. ���<رج

  
  ا�رض و�� /��� �ن �	�دن �ن آ��ت �

  
و�ذك و +���� ���� �ن �وع  وھ�ذا أ�-� +�ل ا�رض ��� ���ت، وو ���ت ا�رض �<ر�� �� ا����وا ��� و���وا،

���ت ����� دا�� و@ إ���ن، ��و�ن +���� ��� ���ت، وھذه ا�����ت ا�� ���ت ��� ظ�ر  وا�د ��<ر �C) أو ��وه 
� ا�رض 5��� أ�-� ��رة��� ��� :و�و�ظ� ��ث أ<�ر $ ���� �7ن ا��1ح وا�د وأن ا�م وا�دة �5 2و��َ ْ ٍ���ء  ُ َ ِ

�� �"� �	ض /. ا��لC	� لC4:ِوا�د و ُ ُُ ْ َِ ٍ ٍِ ْ َ َ َ َ ْ َ ) َ َُ َ
وا�م ا�� ھ� ا�رض وا�دة؛ و�ن أ<�ر �7ن ا��ء وا�د،  �5��1ح اذي ھو 

 ���� �� ھو ط��م. واط�وم وا�وان وارواM9 واط��49 وا����ل وا�Pراض وا��واع ھذه ا�����ت �<���� ازھور

�وع ا�A��ن، و���� �� ھو ��ف ���وا��ت، و���� �� ھو ط��م �ط�ور أو ����ع.  

 

�� ھذا ا1وت ��ذا ا���ت �� �� ��7ل ھذا و���� ��و�ذك أ�-� ا��وا��ت �<��ف، ��5 �@ �ك . ��7ل ھذا، 5+�ل $ ���
�� �ن �ل زوج �ر�م :�2ل ���� أ�� آ�� و��رة؛ وذك�/ �:��:I/ٍ ِ َ َ ُ َ ْ ٍْ ْ َ َ) ْ ِ ِ َ َ

(�ن �ل :و�5 آ�� أ<رى  ُ ْ ِ T��ٍزوج � ٍِ َ ْ ���W : أي َ
� �ل ذك دا<ل �5. ا��ظر�ن إذا �ظر إ��� ا��2ل ا���ر ��� و�ذ�ر��� �ِو/. :2و َا�رض آ��ت �"�و :�ن َ ِ ِ ُِ َ ْْ ٌْ ِ َ

Cم +�ل  
أن ��ون ��ك ا���دن ����� �5 ا�رض <���1 $ 5��� �ن  5��� أ�-� ���دن �<رج �� �����ون ��، و�� �����ون ��؛ إ��

� ��ون ��ودة ��� ��ود ا���ت أود��� ھذه ا���دن �C�رة ا��واع، @ ������ إ@ ��ن <�1ت ا�رض، وإ�� أن��� $ .
أطراف أو �5 ��ض ا�رض ھذا ا�وع،  اذھب، ���<رج �ن ا�رض ����� أ�� �و+د �����5 �� ھو ���س �Cل ��دن 

���4 ا��  وھذا ا��دن 5���<رج و���ك ��� ھذا اذھب اذي ھو ����C+�ل �5 أ��ن، وأ�د<ر و�� �وأ��س ��  ��Pأ
ار��P �4  +�ل � ھذا اU)ء وھذه����4 �� �����، و�ن +�ل $ � ر��P �5 �2وب ا��س، و ����ك �4 أ�� @ ���ن أن

���<رج �ن +وف ا�رض، Cم ��ون � ا1���  أ�� �س �ط�و�� و@ ��7و@ و@ ��رو�� و@ ���و�� �د�د أو ��� �د�د
�ك ���� وإ� ا�رص ��� ا�9���2 و2د ذ�ره ا�ر�ري ا�ظ��� ار5��� ا�� �د45 ا��وس إ����5 ������1 �و�ف  ا

  :�5 2و� اذم

 أ4Nـر ذي و�ـ��ن ����:ــ�/ق  ��ـ� �ـ� �ـن 6ـ�دع ��ـ�ذق 

 ز�:ــ� �	�ـوق و�ـون ���ق  ��ـدو �ـو�4Nن �	�ـن ا�را�ق 

 و? �ـدت �ظـ"�ـ� �ـن /��ـق  �ـو?ه �م ��ط= ���ن ا��ــ�رق 

 و? ��� ا���طول �طـل ا�	�Pــق  و? ا�ـ�Iز �ـ�6ل �ـن طـ�رق 


 أن ��س �M:. �:ك /. ا��Cــ�Pق  Pق و�ـر �ـ� /�ـ� �ـن ا�6ـ

 .................................  إ? إذا /ــر /ـــرار ا�2ــق 

��T5 ك���ل ��� ھذه ا�5Jت ا�� �د45 ا��وس إ� �Cل ھذه ا�5Jت ا�� ذ��م  ���� أ�� ر5�4 �5 ا��وس، و�4 ذ
���� ھذا  +�ل �5 ا�رض أ���ن ���<رج. ن +وف ا�رض���<رج �. $ ���� +�ل � ھذه ا1��� �+���، و�ن

َ��"ون :ا+�� اذھب، و�� ���ت � ھذه ا����� ��ر أ�-� �5 ا+��، و�ذا �2ل �5 و�ف أھل ْ َ ُ+
�� �ن أ��ور �ن  �/ْ ِْ ِ َِ َ َِ َ

ٌذھب و�ؤ�ؤا و�����م /��� �ر�ر َ َ ُ ُ َ َ َِ ِ ِ ٍْ ً ُْ ُ َ َ
 ���اذھب �ن أر45 2�م �� ����� �� +�ل $ �ھل ا+�� ���� ذھب  ���5 ��ن ا

  .�� ����� �� وأP)ه وأ�زه �5 ا��وس، وإن ��ن @ �ؤ�ل و@ ��رب 5���؛ �و�� �ن أر45

ا��-�ء ا�� ھ� أ�-� ���  ا�وع ���<رج �ن +وف ا�رض، و���C أ�-� �1�� ا���دن C�5) ��دن ا�-�، ا�-� ھذا
�������ت، وأ�-� ا�د�د ��� ھو ��روف ���<رج  �+�ل 2��� ���4: ���<رج �ن +وف ا�رض، و����4 �� أي ����Cوأ

  .و�-رب و��ون � ھذه ا1��� وھذه ا����� ار5��� �ن ا�رض Cم ���� و���ك،

 �� أ�واع ا���دن ا�� ����4 ���، وو �د�ت �-رر�� ���<رج أ�-� �ن +وف ا�رض �ن �1 �ذك أ�-� �� ورد أ�-�

أ�-� ���دن ار��ص و��  ا��س، C�5) ���دن ا���س ا�� ھ� أوا�� و���دن ا�د�د و���دن ا��ر و��وه، و�ذك
�ل ھذه ���<رج �ن ا�رض، وھ�ذا أ�-� �� . أ���� أ����، وھ�ذا أ�-� ا���دن ا�+ر�� ����ل وا��M وا+ص و��
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َوھو :أ�-� ���ت 5�� �����ت �ز�زة ر5��� ا�Cن �2ل $ ���� <رج �ن ا���ر ��ث إن ھذا ا��ر��� َا�ذي �6ر  َُ َ+ ِ +
ُا���ر ���I"وا �:� ���� طر�� و���6ر�وا ْ َ ّ ً ْ َ ْ َِ ِْ َ َ ْ ُ ًَ َ َ ُ ُْ ِ ِْ
ُ�:� �"�� �"��و:�� و�رى ا�4"ك �وا6ر /�� و����Mوا  ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ْْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُُ ً

+�ن /C"� و�	"  ََ َ ِْ ِ َِ ْ�م ْ ُ
َ���رون ُ ُ ْ َ
ا�ؤؤ وا+وھر، وھو أ�ز �� ���<رج �ن ا��ر، واز�رد  إن ھذه ا���� ا�� ���<رج �ن ا��ر �Cل 

� 5�����ت �Tذن $ �5 +وف ا��ر و���<رج، و �ل ھذه. وا�1��ن و�� أ�����U� @ر�5 و��4 @ �ن ر5�C ��إ@  ��ون 
ق ������  إذا ���ر 5���. إن ھذه اJ��ت �ن آ��ت $: أھ�� اذ�ن ��ر5ون ������ �1ول�>ا��2ل وا���ر �رف 2درة ا

���� �ِو/. :و����، وھ�ذا ھذا ��� دا<ل �5 2و َا�رض آ��ت �"�و :�ن َ ِ ِ ُِ َ ْْ ٌْ ِ َ
 .  

 �5 ����� ا����ن �5 أ2��م ا1رآن، �� ���م ��� ا1�م اذي �5 ھذه ا�ورة ر��� $ ���م ����� و2د ذ�ر�� أن ا�ن ا1�م

ًوا�ذار��ت ذروا ْ َ ََ +ِ ِ  ��إ��� �َ/ور :2و َ `ا����ء وا�رض إ:� ��ق (بَ َُ ْ َ َ +َ ْ+ ِ ِ َِ
 ��Jھذه ا ����ِو/. ��ن �ن +��� �� ���م  َ 

َا�رض آ��ت �"�و :�ن ِ ِ ُِ َ ْْ ٌْ ِ َ
 �ِو/. :و�ذك أ�-� ��� �� ��دھ� �5 2و ْأ:4��م َ ُ ِْ ُ َ

 ���+ :وأط�ل ا��س �5 ا�)م ��� ھذه ا

ِو/. ْأ:4��م َ ُ ِْ ُ َ
 �ُ/����روا  �-� وU�ره �)م �C�ر �ول ھذه اJ��ت وھذه ا��ر ا�� ����ر ��� ا�ؤ��ون و����رونأ و ِْ َ َ

ِ�� أو�. ا���Nر َ ْ ََ ْ ِ ُ
 .  

  .�وا�ل ا1راءة

  
َ�ظ�� � وأ:� ? �درك ����واس   ُ  

  

��ن، وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ� و���� . ��م $ ار��ن ار��م��ا��د & رب ا
  . ذ�ر ��ظ�م ارب ���رك و����، وأ�� @ �درك و@ �و�ف و@ ���ط �� ���� و�1دس: �2ل ر��� $ ����. أ+���ن

�د��C أ��د :  �د��C أ��د �ن أ�� ا�واري �2ل:�د��C ���د �ن إ���ق �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل
  . ِ�����ك �و+دا P�ر ��دود ��روP �5�ر �و�وف: ���ت أ�� ��د ار��ن ���ت ا�1دس �1ول: �ن ���ر �2ل

��د $ �ن ���د �ن ��د ا�ر�م �2ل: �2ل ��C�2ل: �د ��: �د��C ��ر �ن ���ر �2ل: �د��C ��+�ب �2ل: �د��C أ�و زر
��د��C أ�و رو��� ����� و��م �5 2و $ ��� ����ن ا ���ُ? �در�� : ق �ن �ط�� �ن أ�� ���د ر-� $  ُ ُِ ْ َ

َا���Nر وھو �درك ا���Nر  َ ْ ُ َ َ ُ َ َْ َْ ُْ ِ ْ  أن �5وا ��وا ��� وا�دا و أن ا+ن وا�Aس وا���ط�ن وا�)��9 ��ذ <�1وا إ�: �2لُ
  . �� أ��طوا ��& �ز و+ل أ�دا 

�د��C ��ر �ن أ�� روق �ن ا-��ك �ن ا�ن : �د��C ��+�ب �2ل: �د��C أ�و ���د ا����9 �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
�ز و+ل �ً�� ��م ? �ر�ون a و �را : ���س ر-� $ ����� �5 2و َ ُ ْ ََ ِ ِ+ َ َ َُ   . @ ����ون �ظ���: �2لَْ

�د��C أ�و <�د �ن +و��ر �ن ا-��ك ر��� $ : �د��C ر+�ء ا��دي �2ل: �د��C أ�و ���م �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
���� �ُ���د ا����وات ��4طرن �:� : ���� �5 2و ُْ َ َ َِ َ ُْ َ َ َ ++   . ���11ن �ن �ظ�� $ �ز و+ل: �2لَ

�د��C ���و�� �ن ��� �ن أ�� ط��� �ن ا�ن ���س : �د��C أ�و ��M �2ل: �د��C أ�و ���م �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
 �����ِذو ا��
ل وا�Lرام ر-� $  َ َ َْ ِ ْ َ ِْ   . ذو ا�ظ�� وا��ر��ء: �2لُ

�د��C <��د �ن د��W أ�� ��4 : �د��C او�د �2ل: �د��C أ�و ���ر اد���1 �2ل: �د��C أ�و ا���س ا�روي �2ل: �2ل
أ�زل ����� : �2ل. ، ا����نآ�ن �1و� أ�� �ق: �2ل. ا���رك ا�ؤ�ن: �2ل. ا1دوس: ��2دة ��دث �ن 2ول $ �ز و+ل

+�ر <��1 ��� �� ��ء �ن أ�ره ا����ر ���ر �ن : �2ل. ا�ز�ز �5 ����1 إذا ا��1م، ا+��ر: �2ل. 5��د ����، ا�ز�ز
  . �ل �وء

ْو�و �د��C ا���س �ن �ز�د �ن ���د �ن ��2دة ر-� $ ��� : �د��C ��1وب �ن ����ن �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل ََ

ِأ:�� /. ا�رض � ِِ ْ ََ ْ + ِن ��رة أ 
م وا���ر ��ده �ن �	ده ��	� أ��ر �� :4دت �"��ت � َ + ُ َْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ُ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ ََ ْ B ٍْ َ َُ ْ ٌَ إ��� ھذا : �2ل ا��ر�ونْ
و ��ن �+ر ا�رض أ2)��، و��ء ا��ر ���� أ��ر : �ون �1ول�)م أو�ك أن ���د، �75زل $ �ز و+ل �� ���

���رت ا�2)م، و��د ��ء ا��ر �2ل أن ���د �+�9ب ر�� و����� و���� و<��1 .  

��د $ �ن ���د �ن ��ران �2ل: �2ل ��Cد�� �2ل: �د��د��C �روان �ن ��د اوا�د و�د��C : �د��C ا�ن أ�� ��ر ا
�ن ا�ن ���د أ����7 �روان �ن ��د اوا�د �2لاو�د أ����7 ���د �ن ����د��C �و�� �ن أ�� درم :  أ�وب أ����7 ��د ا�

�ن �+�س ��ن �5 ا��+د ا�رام �+�س 5�� : �ن وھب �ن ���� ر��� $ ���� �2ل �������c ا�ن ���س ر-� $ 
����ا�ط�ق ��� إ��م ��5ط���1 ��� و���2 : ���س �ن 2ر�ش 5�<���ون، �5ر��4 أ�وا��م �15ل ا�ن ���س ر-� $ 

�����أ<�رھم �ن ا�)م اذي ��م �� ا��� أ�وب ���� ا�)ة وا�)م وھو �5 : ����م �15ل ا�ن ���س ر-� $ 
�� أ�وب أ�� ��ن �5 �ظ�� $ �ز و+ل وذ�ر ا�وت �� ��ل ���ك و�1ط4 ��2ك و���ر : �2ل ا���: �)�9 �2ت
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���ت أن & ���دا أ�����م <��� $ �ز و+ل �ن P�ر �� و@ ��م، وإ��م �م ا��)ء ا����ء �+�ك؟ �� أ�وب أ� �ِ
�ون ��& وآ������إذا ذ�روا �ظ�� $ ���� �1ط�ت �2و��م، و��ت أ����م وط��ت �1و�م . اط��1ء ا���ب، ا

���ل ازا���وأ�)��م 5ر�2 �ن $ وھ��� �، T5ذا ا����2وا �ن ذك ا���1و��� �@ ����Cرون . ا إ� $ ���رك و���
�1�ل�� ���دون أ����م �4 اظ���ن وا<�ط9�ن، وإ��م ��زاه أ�رار �4 ا�-���ن . � ا�C�ر، و@ �ر-ون 

 �ر-� و��وا ��ر-�، و2د <وطوا: �راھم ا+�ھل 5�1ول. وا��رط�ن، وإ��م ����س أ2و��ء ����ون ذا�9ون ذا��ون
و2د <�ط ا1وم أ�ر �ظ�م، و��ب إ� ر+ل أ�� ���U أن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل ��� إCر 2ول وھب ر��� $ 

���� : �5 �C، و��� �ك ��ذ�� أن @ �زال ��د��أن @ �زال ���ر ��Cأن @ �زال �<���� و��� �ك إ ��و��� �ك ظ�
  . P�ر ذ�ر $ �ز و+ل

�د��C ���د �ن إ�����ل �ن ���ش : �د��C ���د �ن �وف ا���� �2ل: �د �ن ا��ن �2ل�د��C إ�راھ�م �ن ��: �2ل
�ن أ��� �2ل : ��� ����ن ا ،����ن �ر�M �ن ���د �ن أ�� ��ك ا���ري ر-� $  ���د��C -�-م �ن زر

�<��1 إذا أ���م، و أ�� ���ت Pط��9 ��ف أ�5ل . Cّ)ث P����ن �ن ���دي: $ ���� و��م �ن ر�� �ز و+ل �2ل
  . أ�� ا��ك �ن ذا اذي � ��ك دو��: و�2-ت ا���وات ������ و�2-ت ا�ر-�ن Cم �2ت

��د : �د��C إ�����ل �ن ��د ا�ر�م �2ل: �د��C ���د �ن را45 �2ل: �د��C أ��د �ن ���د �ن �ر�M �2ل: �2ل ��Cد�
أم ���م أن ا�1وب ���� : رك و���� �ر��� ���� ا�)م�2ل $ ���: ا��د �ن ��1ل �ن وھب �ن ���� ر��� $ �2ل

��در �ن �����9، وأن ا��ن ���� ��دي أ����2 ��ف �9ت �5ط����، 5) ��م ا1درة إ@ � و@ ���م �� P �5د P�ري، 
��� �C���5ت ��T5 أ�� $ اذي ��2ت ا���وات وا�رض و�� 5��ن ������، وأ�� اذي ���ت ا���ر �1�5ت 2و�، �75ر

���7 ��7واج أ��Cل ا+��ل، T5ذا ��Uت �دي أ����� �ذ� ط���� وا��راف . ّأ�ري و�ددت �� �دا 5) ��دو �دي
 أ�ري؟ 

  

و���� ���� �ذ�ر اJ��ت �ذ�ر  $ ������. ����ر �5 ھذه ا�CJر، و�ذك 5��� �دل ����، و�7<ذ �ن ذك ��رة و�و�ظ�
��� �ِإن /. :��ن ����C� ��� 4ل 2و + َذ�ك 2 ِ َ ِ َ��ت ��وم ���4رونَ ُ َ ْ َ+ ََ ٍَ ِ ِإن /. ٍ + َذ�ك ��2ت ��وم �	�"ون ِ ُ َِ ِ ٍ ِْ َ ْ ٍَ َ ِإن /. ََ + َذ�ك  ِ ِ َ

��2َت ��وم ���	ون ُ َ ْ َ ْ ٍَ َ ِ ٍ َ
ِإن /.  + َذ�ك ��2ت �"	����ن ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َْ َ َ َ

�ز و+ل ���ده @ ��C7ر ���  $ ����� �� و����ه أن ھذه ا��ر ا

1وم ���1ون أي �م �1ول وا��� �����م ��د ا��7ل ��د: اد �1و�وا�ر. إ@ ھؤ@ء  ��ا���ر، �<)ف ا�1وب ا������ ا
،������ْ��م :���T5 @ ���د أھ���، وذك �1ول $ ���� 5��م ھم أھ��� ا��ور اد��و�� أو ا��وات ا ُ َ

�ون  �َ "وب ? �4 ُ َ ٌَ ْ َُ ُ
�ُ��� و��م أ��ن ? ��Nرون ��� و� َ َ ُ ْ ُ ُ ْ ُ َ ََ َ َِ َِ ٌِ َ Bآذان ? ���	ون ��� أو�Pك ���:	�م �ل ھم أCل ْمْ ْ َْ َ َ َ ُ َ ْ ََ ُُ َ ٌِ ْ ََ ْ َ ََ ِ ِ َ

َأو�Pك ھم ا��M/"ون  ُُ َ ْ َِ ُِ َ ُ
 .  

  
  

  ا�:ظر وا��I�ل /. آ��ت � �د�:� �"�  در��
  

���ده �ر��5 �ذك 2در�� اذي ��ظرT5ذا �ظر�� �5 ھذه ا ���� $ ����� ��. إ��� ���ن ا���رة @ ���ن ا��ر J��ت ا
اذي ���ر و��� @ ���ر و@ ��C7ر، وذك �ن ���رة ا�1ب و��ر  2د ��ون اذي 15د ا��ر ������ أ2وى ����را �ن

������  ون ��1ل، T5ذا �ظر�� �5 آ��ت $ ������ ا���ن �+رد ا�ظر �5 ا��ب دون ��7ل ود ا�1ب و��ر��5 أ2وى
����1����ده ��ن �5 ا�ظر إ��� �� �+�ب ا���رة وا��ر�5 ا.  

ق و�ده،�>و�����د ���� أ�� +���� آ��ت ود@@ت ���  �����د ���� أن ھذه ا�<�و�2ت �� أو+دت �����، �ل أو+دھ� ا
 :أ��� �� <�1ت ���C @ ���ن أن ��1ل إن $ <���1 ���C و��ط) �2ل $ ���� �������ل 2در�� و��� و�دا����، و�����د 

َو�� �:� ا����وات وا�رض و�� ��:��� ?���ن �� َ"6َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ +َ ِ ِ َِ ْ ََ َ ََ ْ
�:�ھ�� إ? ����ق "6) َ َْ + َِ ِ ُ َ َْ

�ظ���   ����م �<�ق $ ���� ���9 إ@ 
َو�� :��ط) و�2ل ���� و9�5دة ���رة، �� <���1 �:� ا����ء وا�رض و�� ��:��� ��ط
 ذ�ك ظن َ"6B َ َ َْ ِ ًِ ْ ََ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ +َ َ ََ

ٌا�ذ�ن �4روا /و�ل   ْ َ َُ َ َ َ ِ +

ِ�"ذ�ن �4روا �ن ا�:�ر + ََ َِ ِ ُِ َ +
<�1وا �+ل أن ���روا ھذه ا�+��م، وأن ����وا ھذه ا��دان ��� ������ و���  اذ�ن �ظ�ون أ��م 

ْإن ھم :��، وم ����روا 5��� وراء ذك، �5ؤ@ء ���ذ ُ ْ Bإ? ���:	�م �ل ھم أCل ِ ْ َْ َ ََ ُ ِ ْ ََ ْ + ِ .  

  
  ���� ا�	�د إ�� �و/�ق � و�	و:��

  
���ده ھذا  @ �ك أن ا��د ا��2ل ���7ل 5��� ��ن �د�� و5��� <���، 5��رف أن اذي أو+ده ھو ���ر��، وأن ارب � �ق 

وأن ��وا-�وا �ظ���، وأن إ�� أ�ف ا-را��، وأن ��7وه ��+���م،  ا�ق ھو أن ��و+�وا إ�� ��1و��م، وأن �ر�5وا
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وذ�ر أ��� ا���� �ن  ھذا ا�ق اذي <��1م �+�� ھو ���د�� ا�� أ�ر ���،. ����م، وأن ���ر5وا ������T ��ر5وا 5-��
���� �َو�� :إ�+�دھم �5 2و �ت ا��ن واL:س إ? ��	�دون َ"6ِ ُِ +ُ ْ َ َ َِ + ْ ْ َْ َِ ِ ُ ْ

��م �ن  �� <��1م ���Cر ��م �ن ��2، و@ ���زز: أي 
���  .ذ�، ��T5 ا��U وھم ا�1راء، و�ن <��1م ���د��، وأ�رھم ��و��ده وط�

ا �� �د وأن ������وا �� ��� أ�ورھم، ������و �5ل ��م ا�ول وھو <��1م؛ ����وا ا���C وھو ا���دة، و�4 ذك ��T5م @
��� �� <�1وا � و�� أ�روا ��، وذك �َإ��ك :�� �2ل $ ��� + ُ:	�د ِ ُ ْ َوإ��ك :��دھ� �2ل َ + ُ:��	�ن َِ ِ َ أ�� @ �����U  أي َْ

�، و��1رب إ�� ��� �دل ��� ا��ود�� و���  ����ك �5 �ل ��ء ��� �5 أ�ور ا���دة، T5ذا أرد�� أن ����د &�ن إ���
��ن �د��؛ �ر��5 أ�� ھو اذي ���ن ��� ذك وھو اذي �و5ق ��� ذك، و��دد  �دل ��� ا�ذل � وا<-وع وا����ن

ُو� :ل $ ����ذك �5����ن ��& و�� ا�����ن ��� �2 �ن أراد + ُا����	�ن َ َ ْ َُ ْ
�5& ���� ھو ا�����ن ��� �ل ��ء  

  .�ن أ�ور اد��� و�ن أ�ور اJ<رة

�9��U��دم ا�� و��� $ �5��7ل $ ����، و���رف �ن ر�� طر�5 ��ن،  وإذا ��ن �ذك T5ن ا��د ���ر أو@ ���+�� إ
 و�)���� �2�5ل ��ذر��، و���م ��+�� أي ���م ��+��� ا�� أ�� أ���ج إ��� �5 د���ي ا��م إ�ك ���م �ري: ����� 5�1ول

���م �ذات ا�دور، Cم ��7ل $ 5�1ول. وأ<راي، و���م �� �5 ���� ���� &�5:  �ا��م ر���ك أر+و، 5) ����� إ
�� ���7 ��� @ إ� إ@ أ�ت،���� طر�5  Mن، أ���ن �����د �ن ر�� طر�5  ��P (5.  

����C :��5 د ���وك ���̂رف��� اذي  ���ر ���7 Aك ھو $ و�ده، �5و ا@ ���ك ���� -را و@ ����، �ل اذي ���ك ذ
�ل ھو اذي ���رف  5وا �����موأو+ده، وھو اذي <�ق ا<�ق و�<ر �م وأ��م ����م، 5) ���ط��ون أن ���ر <��1

�م ��� ���ء .�ِ ل :��دي �ن ���ء و�-ل �ن ���ء ��� �5 2ول $ ��� ُا�"�م ���ك ا��"ك �ؤ�. ا��"ك �ن ���ء  ُ َ ُ ُ َ َُ َ ُْ َ َْ ْ ْ ْ +ِ ِ ِْ +
َو�:زع ا��"ك ْ ُْ ُ َِ ْ ُ��ن ���ء و�	ز �ن ���ء و�ذل �ن ���ء ��دك ا��6ر َ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ +َ َ َ ُ َ َ B ُ َ َْ َ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ْB � �"� ُإ:ك +َ َ َ ٌل �.ء  د�رِ ِْ َ ٍ َ �ؤ�� ا��ك �ن ���ء  (

 ���ء و�ذل �ن ���ء، �5���� �رى ا�A��ن �ز�زا ��5رف ��د ذك أ�� 2د ذل وھ�ن، و����� و��ز�� ��ن ���ء، و��ز �ن

و����� �راه �C) ��� ���4 وإذا   �د��2، و����� �راه ����� �راه ��د ذك �ر�-� �د���،��ر�P �5�� �راه ��د ذك 15�را
ا�ون ��� ھو $ و�ده، �5و اذي ���رف �5 ���ده ��� ���ء  اذي ���رف �5 ھذا. ھو 2د ��ت، و�5رق ھذه ا���ة

ق ���� وھو اذي ��ط� �ن ���ء�> �� و����، وأ�� ھو ارب اذي ر��و���4 �ن ���ء، ��5رف �ذك ���ل 2درة ا

���ده وأ��م ����م.  

�ن ���دوه و�ده و��1ر�وا إ�� ��ذه ا���دة، Cم ��رف أ�-� أن ھذه  ��د ذك أ�-� ��رف أ�� �� <��1م إ@ ���دوه، <��1م
��ا�ھواء و@ ���   ��ب<���1 �+��� @ �د أن ��ون ��� �� أ�ر ��، و��� �� ���� و�ر-�ه، �5��ت ا���دة ا���دة ا

  .و��� �� +�ءت �� ار�ل و�زت �� ا��ب �� ������ ا���س، وإ��� ��ون ا���دة ��� و5ق �� +�ء �� ا�رع،

�ر5وا وأ��1وا ��ذا <�1وا و�ي ��ء أو+دوا، أو+دوا �ذه ا���دة، Cم �� ��ن �ذك T5ذا �رف ا���د �Cل ھذا ���، 

و�ده �دل ا<�ق ��� أن اذي  ت، ��ب ھذه اJ��ت ا�� ���دل ��� ��� أ�� ھو ا���ود��ب $ ���� ھذه اد@@
ُأ��� ا�:�س ا��دوا ر��م  َ�� :ر��� $ 2ول $ ���� �C�ر <��1م ھو اذي ����ق أن ���د و�ده، وذك �� 5�ر ا�ن ُ ++ َ ُ ْ ُ َ Bُ َ

ْا�ذي 6"��م وا�ذ�ن �ن َِ ِ ِ+ َ +َ ْ ُ ََ
+ �"�م �	"�م ��  َ ُ ُْ ْ+ ََ ِْ �ون ا�ذي �	ل ��م ا�رض /را��ًَ َُ َ ْ َ َِ َِ ْ َ +ُ َ َ ُ

ِوا����ء �:�ء وأ:زل �ن ا����ء ��ء /6Iرج ��   ِِ َِ َ ً َ َ + َ ً َ َ + َْ َ ْ ََ ََ ِ َ َ
َ�ن ْا�A�رات رز � ��م /
 ��	"وا a أ:دادا وأ:�م ِ ُْ ْ ْ َ ُ َْ ََ َ ْ َ ًَ َ ِ ِ+ ُ َ ََ ً +ِ َ�	"�ون ِ ُ َْ َ

 .  

وا��7<ر�ن، و�ذك ��� <�ق ا�رض و+���� 5را��  ���5 ���م ��� ار�و��� و���م ��� <�ق ا�A��ن و<�ق ا�2د��ن
ق �ذه : ذ�ر ��د ذك أن ھذه ا�<�و�2ت آ�� و��رة، �15ل. وإ���ت ا���ت وا���ء ���ء، و�ذك ��� إ�زال ا�طر�>ا

  .أي أ�� +���� د@@ت ��� أ�� أھل أن ���د وأن �ر�4 � و��+د. ھو ا����ق ����دة ���ءا�
  

  A�رة �	ر/� �ظ�� ا���6ق ����:�
  

��ن، و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن. ��م $ ار��ن ار��م��و��� آ� و����  ����� ���د ا��د & رب ا
  .أ+���ن

���ق ������ و����، و9�5دة ذك إذا �رف ا��د �ظ�� : ���ب ا�ظ�� أي ب��� �ر��5 أن �و-وع ا�>�ظ�� ا
ق�>�، وذك ��1ل +��4 ا<�ق ��Uر 2درھم �5 �2ب ا�ؤ�ن اذي ����-ر �ظ�� $. �Uر ا<�ق �5 ���2 ا��� :

�وھم، واذ�ن �ظ�وا ا�1ور وا�و��ء و�ظ و �1ل ا��ر�ون اذ�ن ��دوا ا��+�ر وا��+�ر واذ�ن ��دوا
ا�� ھ� �ق $، و ��1وا �� ��5وا �ل إن ���5م ھذا اذي ھو ��ظ�م  ا�<�و�2ت، و�ر5وا �� ���9 �ن ا���دة

��� �1ص ا�1ول ���م و��� -�ف ا���و��ت ا�<�و�2ت د�ل.  

�ظ�وا P�ره؛���ر ا��س ���م �5 ھذا ا�ون اذي ھو +زء ���ر �ن  وإ@ �5و ���ر ا�<�و2ون، و �� � <�ق $ ���

�����  .وذك �ن ا��2ل ���ر �5 ھذه ا�+رام ا��و�� وا�+رام ا
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ا�+رام ا��و��  ھذه ا�رض ا�� ھذه �ظ����، و����-ر أ��� <�ق ���ر �ن <�ق $ ����، و�ذك أ�-� ���ر �5
�ق أ�>��5 �<�و�2 و���� ���رة و�U�رة و�1�رة إ�  ظم،ا��س وا�1ر وا�+وم و�� أ����� 5<���1 �ظ�م، و�ن ا

ق�>  .+��ب �ظ�� ا


 ���د �ن ��د اوھ�ب و�+ل ذك��َو�� :���� ر��� $ <�م ���ب ا�و��د ���ب 2ول $ ذ�روا أن ا َ دروا �  َ + ُ َ َ

ِ�ق  دره ِ ْ َ + َ ���� ذك �5 ھذه اJ�� �1ول ��� �ُوا�رض :Cم ذ�ر ا�د ْ ََ ْ
ٌ���	�  ���C �وم ا������ وا����وات �طو��ت   ُ ُ+ َ َ + َ َ َ ْ َ َ ْ ً َِ ْ َِ ِ ِْ َ ُ

�:����ِ ِ ِ َ َ����:� و�	��� ��� ��ر�ون ِ ُ ْ َ َِ ُ + َ َ َ َ ْ َُ ق ����ا�رض �4 � ُ�>  .ا��4 �طو��ت ������ ا���وات. ���� �2-� ا

� ��1ض ا���وات أو �-4 ا���وات ��� إ��4 وا�ر-�ن  �ذك ا���د�ث ا�� ذ�رھ� �5 ذك ا��ب؛ ذ�ر أن��� $
أ�ن  أ�� ا��ك أ�ن ��وك ا�رض؟: واCرى ��� إ��4، و��9ر ا<�ق ��� إ��C 4م ��زھن و�1ول ��� إ��4، وا��ء

  ا+��رون؟ أ�ن ا����رون؟

��ك، 2د �<�وا �ن ����م، وھم �5 اد��� ��وك، 2د ��ك ��-�م ا�رض  ��وك ا�رض �5 ذك ا�وم ��و�ون أذ�����
ا�رض، T5ن  أ�طري �5 أي ���1 �ن: وPر���، ��� ��� �ن ��ض ��وك ��� ا���س إذا �رت ا����� �1ول �ر��2

  .<را+ك �وف ��7���

ق اذي . ���ك أ�دھم ���� ���� و@ -را  أ�د ا��وك و�4 ذك �5 ذك ا�وم @ھذا�>�ظ�� ا ���@ �ك أن ھذا د�ل 
َو�� :و2د دل ��� ذك ا�C�ر �ن اJ��ت و�ن ا���د�ث، C�5ل 2ول $ ���� ھذه �ظ���، ِ دروا � �ق  دره َ ِ ْ ََ َ+ َ َُ + 

از�ر إ���را ��� ا��ر��ن اذ�ن �ظ�وا  �5 �ورة ا����م و�ورة ا�W و�ورة: +�ءت ھذه اJ�� C �5)ث �ور
ص ا���دة 5��1ل ا����م، �ظ�وا ا�<�و�2ت ا�� @ ���4 و@�> ��إ��م �� �ر�5م �ظ�� ر��م، �� : �-ر، و�ر5وا 

ق �ق�>و��  �� ا���-ر�م �ظ�� $ ا�� �ن ا���-رھ� �Uرت ��ده اد���، �Uرت ��ده اد���2دره،  2در�م ا
�����.  

 

ق ������ و���� أ�ظم �ن أن ���وره�>
 ا�ن ��د . ا�<�و2ون أو ُ�در�وا ���� و�ظ��� @ �ك أن ا��ذ�ر ا
�د   �5 �ف ار��ن إ@ �<رد� ���5 ا���وات ا��4 وا�ر-ون ا��4: �2ل ا�ن ���س �5 ھذا ا��ب �ن اوھ�ب
��ذا . ��� اد<ن أو ��وھ� �Cل ��� <ردل، ��1-�� ا��د �5 ��� ��ذا ��Uل ��� ا<ردل؟ أ�Uر �ن: أي. أ�د�م

�ظ��  ��Uل؟ �ل ��ذا ��Uل أف ��� �-��� �5 �ده؟ @ �ك أن ھذا �إ��رة إ� �Uر ا�<�و�2ت و��1ر��� ������ إ
،�ق ������ و����>�ظ���، و�ذك �<�و���2  واد�لا ������ ذك أ��5� ������ و���� ���T5 د�ل .  

��ن ����� وھو ���ودي  ر�� $ اذي ر����، ور�� +��4: �ن ر�ك 15ل: إذا 2�ل ك: ���ب �C(C ا��ول �1ول �5��ا
�ُا���د :�س � ���ود �واه، و���دل �1ول $ ��� ْ َ ْ

aَ رب ا�	����ن  ِ َ َْ ) َ ِ ِ+ ��Jء �5 ھذه ا����(رب و�ذ�ر ا َا�	����ن َ ِ َ َْ 

م �ل �� �وى $ �د<ل �5 ذك ا+��د وا���رك ا����ء وا��وات ���م �ن أن����ن، و�2ل ��-�م ا��إن $ : ا
م؛ أف��م وا�د، �وع ا�A��ن! <�ق أف ��م ��� �� ھو ��� ھذه ا�رض و��� �� ھو  ا�Aس ��م وا�د، �5ذا ا��

م ��م، 2د ��م �ددھم و@ ��ون �5 ا��ر دواب ا��ر����م ا��م @ �����م إ@ $، $ ���� ھو ����ء و@ �<�ق  
  .��� و�Tراد�� و��1د�رهإ@ ��

  
  ����ر � �"�6"و �ت أ���ب ا����ء

  
�، �5ل ��ر �ن �وع  و�ذك أ�-� 2د ��ر �ل دا�� و�ل �وع �� ��ون ���� �5 ��9�1 إ� ا�دة ا�� 2درھ� ���� $

�� ا�A��ن �C� 4رة �دد ا�A��ن �ل ��ر 2د ��م $�� �أ+�� �2ل أن �<�ق ��� <�ق؟ و��� ��وت؟ ورز�2 و. ���
ْو�� �ن :أن �<�ق ا<�ق، و��1ل �ذك �5 �ل دا�� �دب ��� ا�رض �1ول $ ���� وھو �5 �طن أ�� �ل �2ل ِ َ ِدا�� /.  َ ٍ + َ

َا�رض إ? �"� � رز �� و�	"م ����رھ� + ْ ُ ْ َ َ َ َ َْ َُ ُْ َ َ + ِْ ِ + ِ ِ َ
 ��َو���ود� َ ْ ْ ُ ََ َ

ذرة أو ��و-� أو ��رة �ن ا��رات، ط�9ر �ط�ر : �ل دا�� 
���  .ا�رض، ����م أو ���ت أو ����� أو P�رھ� �+�����، دا�� ���� 

� ���م ���1رھ���� $ ��������، و�5  ���م 2رارھ� ��ذ أن <�1ت وأ�دع <���1 إ� أن ����� أ+��� وإ� أ�ن. و���ود
َو�� :ول $ ����آ�� أ<رى �1 ْ �نَ ٌدا�� /. ا�رض و? ط�Pر �ط�ر ��:���� إ? أ�م ِ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ +ُ + َ ِْ ِِ ِ ِ ِ ٍَ ٍ َ ِ َ ْأ����Aم �� /رط:� /. ا����ب �ن  َ ِ ِ ِ َِ َ ُْ ُْ َ َ+ َ ْْ َ

ٍ�.ء ْ َ
. ���ش �� � و����� <���1 ورز��2 و2و��� و�� ���ش ��، و2در �� ����ب $ ���� و2ت <��1 �ل دا�� 2د: أي 

  .2در �� رز��2

 

ق،�>�ظ�� ا ���ْو��Iن :و�ذك �1ول $ ���� @ �ك أن ھذا د�ل  ) ََ َ
ْ�ن دا�� ? ���ل رز �� � �رز �� وإ���م  ُُ ُ ْ َ+ َ َ ْ َ َ ْ +ِ ُ َُ + ِ ِ ٍ َِ َ ْ  @

�C) دا�� ���ت  �� رأ���. �د<ر �� رز�2 �ل $ ���� ھو اذي ����ل �رز��2، و���ر �� �� ���ش �� ���ل رز��2 و@
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� �ن ارزق �� �����، و��ل  +و��، �� رأ��� ��رة و@ 75رة و@ 2ط� و@ ���� ��ت �ن ا+وع �ل ����ل $ ���
4� ��ُ� :ھذا ���� 2و�. ���ر $ �� �� ���ش ��  أ��� @ �د<ر 2و��، �ل �ل �ومإ ْ�رز �� وإ���م + ُ ُ+ َ َ ْ َِ ُ

2د ���ل : أي 
ق اذي <���1 �رز��2�>  .ا

�ظ�� �ن <���1ھذه ا�<�و�2ت �C� 4ر��� و��و���  إن: و�1ول أ�-� ���<�ق �ل �وع،  ��ف أن $ ����. آ�� �ظ��� 
���ھد �C) أن ا-7ن . �<��ط ��� ھو ���ھد و+�ل �ل �وع و�ل ��رة أو دا�� أو ��وھ� +��� <���، @ ����� و@

��Aث �ن و�ر�� +����، و�4 ذك T5ن اذ�ور �ن ا-7ن @ ��زو ��� ا وا��ز، ا�Uم ���ت +����، و��7ل +����،
��ت �ن  ����7 ��ت �ن +����، واذ�ور �ن ا��ز @ ��زو ��� ا��Aث �ن ا-7ن ��ر���5 أ��� ا��ز ��ر���5

أ�� أو �� ���� أ�� @ : أي. إ@ �ن ا-7ن +����، وھ�ذا أ�-� أط���� إذا أ�+�ت T5ن اط�ل �ن أو@د ا-7ن @ �ر�-4
  .���ل �رز��2، وأ�� ��ر �� �� ���ر �� و�� ���ش �� ��1�ك أن ھذا د�ل ��� أن $ اذي <�

  
  ا���4ر /. ��Nر �ن ��ق ��وي ا����ن

  
1د 2ص $ . و��رھ� وأ�وا�� وھ�ذا أ�-� إذا ���ر ا�A��ن �5 أ�ر �ن �� �-� �ن ا��م أ�ر ا��م ا�� 2د �-ت

����� C� ���2�رة �ن ا��م وا�����ء، و�� ��ل ��+� �ن �+� وھ�ك �ن ھ�ك، و��ف �2وا و��ف �م و��ف  ���
  .أ<��ر وآ�Cر ��5وا، و�4 ذك �� ��1 ���م إ@

ْ�ن :$ ���م أ��م أھل 2وة وأھل +�روت ��� أ��م �2وا ذ�ر �Cل �� 2ص $ ����� �ن ��2 2وم ��د 2وم ھود Bأ�د  َ َ َ

ً�:�  وة + ُ + َوإذا :�5 �ظرھم أ�� @ أ�د أ�د 2وة ���م، و�ذك �1ول $ ���م ِ ِ َ�ط��م �ط��م ���ر�ن َ ِ + َ َ َْ ُْ ْ ُ َْ َ
�ن   �و�1ول ���

َإرم :�)دھم َ ْذات ا�	��د ا��. �م �6"ق ِ َ َ + ْْ ُ َْ ِ ِ ِ ِ َ
�� /. ا�� "A�ِ ْ ُِ َِ 
دِْ َ

ْوزاد�م :�ز��دة <��1م �1و� و�ذك أ�-� أ<�ر  ُ ََ ِ/. ا�6"ق  َ ْ َْ ِ
ً��ط� َ ْ   .رھم��� �5 أ+����م، وز��دة ��� P�: أي َ

�ذا��م، و�4  �� أ��م م ����وا إ� $، وم ���دوه، وم �ط��وا ر��� �ل ��ر ذك ز��دة �5 @ �ك أن ھذا م �Uن ���م
���� �ق �5 2و�>ْأو�م :ذك �� �ذ�روا، �� �ذ�روا �ظ�� ا َ َ �م ھو أ�د �:�م  وة َ�ً�روا أن � ا�ذي 6" َ ++ ُ َ ُ ْ َ َُ َْ ْْ َ َِ ِB ُ +َ ََ �4 أ�� @  +

������ ��T5 ذي إذا 2-� أ�راق ا�>َإذا ��ن 2و��م، و2وة ا ُأراد ���P أن ��ول �� �ن /��ون ِ ْ ْ َُ ُ ً ََ َ ْ ََ ُُ َ َ َ َ
و�ذا �ذ��م �7��ر  

�ذ،M�ر  .ار�M ا�� +�د �ن +�د $ ���� اب؛ أر�ل ����م ا

ا��+�ر، وھدم ادور، وأھ�ك ا���ت إذا أر��� ر��� �د�دة �����، �5ذا �� أھ��وا  ھذا ا�واء اذي إذا ��ط� $ 4�2
َوإذا وم �Uن ���م 2و��م، و@ +�رو��م ��، ِ َ�ط��م �ط��م ���ر�ن َ ِ + َ َ َْ ُْ ْ ُ َْ َ

 .  
  

  ا�	رش وا��ر�. �ن د?Pل ا�	ظ��
  

  .إن ا�A��ن ���� أن ����ر �5 ھذه ا�<�و�2ت: 1�5ول

�ر5ت ر�ك؟ �1ول �م: T5ذا 2�ل ك :،����� ���ظ���،  �L����، و�<�و���2، و@ �ك أن آ���� ھ� ا�)��ت ا ���د@@ت 
او+ود، و�ل ��ء �ن ھذه ا�<�و�2ت ����ر د�)  ت ��� 2در��، د@@ت ��� و�دا���� و��رده ����رف �5 ھذاد@@

َ�و? :�� �2ل ا��ر�ون وا-�� ��� $ ������ و����؛ و�ذا �Q� �:��I�ِ� �ن ر�� َْ ِ ٍ ِ) َ َ َْ ِ َ ْ
ْأو�م :$ ����: �2ل  َ َ 4�م أ:�  َ��+ َْ ْ ِ ِ َ

َأ:ز�:� �"�ك ا����ب ْ ََ َ َ ِْ ْ َ َْ َ
و �ظروا إ� ھذه ا�و+ودات �ر5وا أن �ل �و+ود  ھذا ا1رآن �� آ��ت ����ت، و�ذك أ�-�: ���� 

ق ������، و�ن أ�ن اذ�ن ����رون؟ و+ود �U�ر���� ��T5 آ�� �����، �ل ��>�ظ�� ا ��� �  أو ���ر ����ر آ�� ود@

ا�� ��� ��� ����، و�ذك �ن ا���د�ث ا��  و2د ���م ا����ء ��� ا�د� �5 ذك، وأ<ذوا أد� ا�ظ�� �ن أ���ء $
  .دت ��� ذك

َ� ? :2ول $ ���� T5ذا �ظر�� �5 ُ َإ�� إ? ھو ا�� + َْ + َُ ِ ٌ. ا���وم ? �6Iذه �:� و? :ومَِ ُْ َ ُ B Bَ َ ُ ََ َ ٌْ ِ ُ َْ
 ���� ���� ���  ��ا1�وم، وا

ْو�و�ل :و@ �وم، و�ذك �5 آ�� أ<رى @ �7<ذه ���: ھو ���ل ا���ة اذي @ ���ري ����� �U�ر؛ و�ذا �2ل + ََ َ  �"�َ (ا��. َ َ ْ
ُا�ذي ? ��وت ُ َ َ 6I�ٌذه �:� و? :وم َ? :�5 ھذه اJ�� �2ل. و@ �1ص و�ف ���� �����ة ادا��9 ا�� @ ���ر��� <�ل ِ+ ْ َ َُ َ ُ ََ ٌ ِ ُ ْ

 

  .وا��� ھ� ا���س و�1د��ت ا�وم

���� و��م ودل ��� ذك أ�-� $ ��� �� أن ���م؛ �<�ض ا1�ط  إن :ا�د�ث ا���M ھو 2و �U��� @م و��� @ $
��ل ا��ل �2ل. و�ر��5 �� ا���ر و��ل ا���ر �2ل ا��ل؛ �+��� ا�ور و ���� ��ر2ت ����ت و+�� �� ا���� �ر45 إ

� ا��+ب �ن <��1 �5 ھذه اد��� ��ذا ا�ور، �ور و ���� @��رق +��4 ا<�ق أ<�ر �7ن إ�� ��ره �ن <��1��� $ 
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ق ������، و@ ���ط ا<�ق  �ن 2وة ���ع ذك ا�ور اذي ا��+ب �� و+�� �+���، �5ذا �) �ك ُ���م ��� �ظ���>ا
��.  

َو�= :����: وا�رض ��� �2ل 4 ا���واتورد �5 �د�ث أن ا�ر�� �� َ�ر��� ا����وات وا�رض َِ ْ َ َ َ + B َْ ْ ِ ُِ ُ
��-�م : �2ل 

 �� ا���وات ا��4 وا�ر-ون ا��4 :�1د�� ��ن �د��، و�5 �د�ث آ<ر: ���� .إن ا�ر�� ���1د�� ��ن �دي ا�رش
���� ���ز� أو ���� ��ط�2��  ّا�رس ھو ا�+ن اذي �+�ل 5وق ارأس ا�ر�� إ@ �دراھم ���� أ1�ت �5 �رس �5

إذا و-�ت ���� دراھم �5 ھذا . 2ط�� �ن 5-� �1در اظ�ر اذي ���ر ارأس؟ ��ذا ��Uل ���� ادراھم؟ ادرھم
 �5�ف ����� دراھم أ1�ت �5 �رس @ �ك أن ھذا د�ل ��� ���� آ@ف 2د @ ���ؤه، ا�رس أو ���ون أو ������9، أو

�1د�� ��ن �دي ا�رش، Cم ورد أ�-� �5 �ظ���� �أن ا�ر�� �5  �د�ث ھذا ا�<�وق؛ �<�وق �ن �<�و�2ت $ ���
ض وا��� إذا أ<ذت �د�دة وأ1���� �5 5)ة، �5 أر. ا��)2�� اطر5�ن ا���1 ا�د�دة ا�رش ����1 ���1ة �7رض 5)ة

  ��ذا ��Uل ھذه ا���1 �ن ھذه ا�رض؟. طر��5 ���زة @ �درك

��. ا�رش ھ�ذا ا�ر�� ������ إ��� �+Aم :ا<�ص $ ���� ا�رش ���7 ��ل ا@��واء �5 2و ِا��وى �"� ا�	رش ُ ْ َ َ َ ْْ َ َ
 

� ھو اذي <�ق ھذه ا�<�و�2ت؛ ا�رش  ارب. �5 �ظ�� رب ا�رش: ذه �ظ�� ا�رش، �5�ف ��1لT5ذا ���ت ھ���
 ��-�م <)�5 ھل ا�رش أول ا�<�و�2ت أو ا�1م؟ ��� ورد �5 ا�د�ث وا�ر�� وا���وات ���� �<�و�2، و2د ذ�ر

و��ن �ر�� ���  :�5 ا�د�ث: ك �2لا�رش <�ق �2ل ا�1م؛ وذ �5���M أن ا��ب: �: �15ل أول �� <�ق $ ا�1م
��� ��ن ار�M: ا��ء؟ �15ل ا��ء ��� أي ��ء؟ إذا ��ن ا�رش ��� ا��ء ���5 أي ��ء و�9ل ا�ن ���س ا��ء .

  .وو ��� ار�M ا�� ���ك ��� �� ���ء أي $ ���� �2در ��� أن �+��� ��� أي ��ء �����،

 ا���وات @ ���ط ��� إ@ $، و�ذك ا�ر-ون، و�ذك ا�5)ك. �و�2تھذه ا�< و��ل ھذه ا�د� إذا ��ور�� �ظ��

و�U�ب �) أو ���را، و���م أ�� @  ا��و�� �ظ�� ا��س، �ظ�� ا�1ر، و�ظ�� ا�+وم، و�� أ����� وا�� ���ھدھ� �ط�4
إن ھذا و��وه د�ل : �ذك �1ول�ظ�م @ ���ن أن ���ورھ� ا�<�وق؛ 5 �در��� وأ�� @ ���ط ��� ا��ر، وأن <���1 أ�ر

�ظ�� �ن <���1 ���ق ��5 �و��2؟ @ �ك أ�� ��ظم 2در ر�� �5 �>���2،  وأو+دھ�، وإذا ��ور ا�A��ن �ظ�� ا
ا��ر�ون وو ���وا أو��ء،  و��Uر أھل ا�رض �5 ���2، و��Uر ا�<�و�2ت وا���ودات وا��ظ��ت ا�� ��ظ���

  .�ن ا�<�وق �1�ر  ���9 �ن ��ك $ ����؛وو ���وا أ����ء @ ����ون

 

ق�>�ظ�� ا ������� و����؟ �ر ��� أن ا�<�و�2ت �ن أول اد��� إ� آ<رھ� و ��ن ���  �� ����ك أ��� ا�A��ن إ
��ر وا���Pم وا�Aل وا ��ن ا��ر ��وا ��� وا�دا �ن آدم إ� آ<ر اد���، و�ذك أ�-� ادواب ا���1ر وا�دا، و

وا��رات، و�� أ����� ���م ��روا ��� وا�دا �� أدر�وا  وا<�ل، و�� أ�����، و�ذك أ�-� ا���ع وا�)ب وا1طط
�ق، و@ و��وا إ�>ق أ�ظم ��� <�ق، و�ذك أ�-� �ر ���  �ظ�� ا�>+زء �ن �ظ���؛ وذك ���م �<�و2ون وا

ُ���د :2ول $ ���� ����ر َ َ
ِا����وات ��4طرن �ن /و   ِْ ْ َ َ َ +َ + َْ َ َ �نُ+ ق وھ���� ِ�>���طر  ا���وات وا�رض. أي �ن �ظ�� ا

��ور ا�A��ن ذك 5) ��د  ���. @ �ك أن ھذا د�ل ��� �Uر ا�<�و�2ت و�ظ�� <���1. �ن �ظ��� و�ن ھ����
��ر�5 �ظ�� $ و�ده����1 �ن ر��؛ ھذه ھ �+���  .� ا

  .اJن �وا�ل ا1راءة
  

  ذ�ر آ��ت �ظ�� ا�رب و�ؤدده
  

��ن، وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ� و���� . ��م $ ار��ن ار��م��ا��د & رب ا
  . أ+���ن

  : ر��� $ ���� : �2ل

  . و�ؤدده و�ر�5، و���� ���رك و����ذ�ر آ��ت ر��� ���رك و���� و�ظ��� 

�ن +��ر �ن ���د �ن +��ر ر-� : �د��C أ�و ار��4 ازھرا�� �2ل: أ<�ر�� أ�و ���� �2ل: �2ل ���1�د��C ��1وب ا
�15وا �� @ ����ون وم �دروا �75زل $ �ز و+ل: $ ��� �2ل ،�َو�� : ����ت ا��ود �5 ��� ارب ���رك و��� َ

ِ دروا � �ق  در ْ ََ َ+ َ َُ ِوا�رض ���	�  ���C �وم ا������ وا����وات �طو��ت ����:� : Cم ��ن �ظ��� ���س �15لِه + ِ ِ ِ ِ َِ + َ َ + َ َ َ ْ َ َ ْ ً َ ُ ْ َِ ٌِ ُ ُْ َْ َْ ُ َ

َ����:� و�	��� ��� ��ر�ون  ُ ْ َ َِ ُ + َ َ َ َ ْ َُ   . 5+�ل ����م ا�� و��وا ��� $ ���رك و���� �ر��ُ

�د��C أ�و ���و�� �ن ا���ش �ن ا����ل �ن : �د��C أ��د �ن ���ن �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل
  . ن $ ���رك و���� وم �زل��: ���د �ن +��ر �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل
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�د��C ���د �ن ���� �ن ���� �ن : �د��C أ�و داود �2ل: �د��C �و�س �2ل: �د��C أ�� ر��� $ ���� واو�د �2@: �2ل
�� ر�ول $ أ�ن ��ن ر��� ���رك و���� �2ل أن �<�ق ا�رش؟ : �2ت: �ط�ء �ن و��4 �ن �دس �ن أ�� رز�ن �2ل

  . ��ن �5 ���ء �� 5و�2 ھواء و@ ���� ھواء Cم <�ق ا�رش ��� ا��ء : �2ل

��C� م��و ���� $ ��� ����ن ا ���: �2ل. ورواه ���� �ن ���� �ن �ط�ء �ن و��4 �ن �دس �ن أ�� رز�ن �ن 
  . ا���ء ا���ب ا���ض: ا����� ر��� $

�ن �: �د��C أ��د �ن ���د �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل Mد��C ا�ن وھب �ن ���و�� �ن ��
إن $ �ز و+ل ��ن �ر�� ��� ا��ء، وأ�� <�ق ا�1م ��5ب : -�رة �ن ���ب �ن +��ر �ن ���ر ر-� $ ��� �2ل

�� ھو <�ق إ� �وم ا1���� و�� ھو ��9ن إ� �وم ا1����C ،م إن ذك ا���ب ��M $ و�+ده أف ��م �2ل أن ��دأ <�ق 
<�ق��ء �ن ا .  

�ن ���� �ن ���ب �2ل: �2ل ��1C�د��C ���� �ن ��د $ ا�را�� �ن -رار �ن أ��ن �ن أ�س : �د��C أ�و ���د ا
���� و��م �15وا: ر-� $ ��� �2ل $ ��� ����� أ�� ا�1�م <�ق $ �ز و+ل ا�)��9 : أ�ت ��ود <��ر إ� ا

�ن �ور ا�+�ب وآدم �ن ��7 ���ون، وإ���س �ن �ب ا��ر، وا���ء �ن د<�ن، وا�رض �ن ز�د ا��ء 75<�ر�� 
����س . �� ���د 2ل ھو $ أ�د:  ��� $ ���� و��م ��75ه +�ر�ل ���� ا�)م �15ل�ن ر�ك �ز و+ل؛ �5م �+��م ا

���روق �5���ب إ �م ��د وم �ود، �س � ود و@ واد ���ب إ��. $ ا��د �س ���+وف @ ��7ل و@ ��رب.  .
ھذه ا�ورة �س 5��� ذ�ر  زا�� وم ��ن � ��وا أ�د، �س �ن <��1 ��ء ��دل �� ���ك ا���وات وا�رض أن

���> � ��5 ���  . +�� و@ ��ر ا���ب $ �ز و+ل إ

د��C إ�����ل �ن �: �د��C أ�و ز�د ���د �ن أوس �2ل: �د��C ���د �ن ���� از+�ج �2ل: �د��C ا�ن ا+�رود �2ل: �2ل
��ن ���رك : ���م �ن أ�� ا��و�ل ر��� $ ���� أن ��را �ن ا����ر أ�� ���� �15ل��أ<�ر�� �� ��وة رب ا

. �د2ت: و�2��� ار��� �2ل: �د2ت �2ل: �2ل. رداؤه ا��ر��ء: �2ل. ��م: آ& إن أ<�ر�ك �ؤ��ن؟ �2ل: و���� �2ل
  . �L5ن: �د2ت �2ل: �2ل. وإزاره ا�زة ا�زر ���: �2ل

�د��C أ�و ��د ���د �ن ���رة : �د��C إ�راھ�م �ن ��د $ ا�روي �2ل: �د��C ا�1�م �ن �����ن ا��1C �2ل: �2ل
�ن أ�� �ن ��ب ر-� $ ��� : ا����U ا���وف �2ل �����د��C أ�و +��ر ارازي �ن ار��4 �ن أ�س �ن أ�� ا

���� و��م $ ��� ����ُ ل ھو � أ�د � ا�N�د �م �"د و�م �وا��ب �� ر�ك �5زت : أن ا��ر��ن �2وا  َ َ َ + َ َْ ْ َْ َْ ُ ٌ ُِ ُ ُ+ +َ ْ�د ُ َ
�س ��ء �ود إ@ ���وت، و�س ��ء ��وت إ@ ��ورث، وإن $ �ز و+ل �� @ ��وت و@ �ورث، وم ��ن  ���

م ��ن � ���� و@ �دل و�س ����C ��ء : �2ل. � ��وا أ�د .  

��رو �ن ��� �2ل: �د��C ���د �ن ���� �ن ��ده �2ل: �2ل ��Cن أ�� وا9ل : �د��د��C أ�و داود �ن 2�س �ن ���م 
���� و��م: �2ل $ ��� ����ْ ل ھو � أ�د � ا�N�د �م �"د : ا��ب �� ر�ك �75زل $ �ز و+ل: �2ت 2ر�ش  ُ ٌ ُِ َ َ + َ َْ َْ ُ ُ+ +َ ُ

ٌو�م �و�د و�م ��ن �� �4وا أ�د  ْ َْ ً َ َ ُ ََ ُ ُ ُُ َ َ َ َْ   . �� ���د ا����� إ� ھذا ْ

: ا�ن ���ب �ن ا�1�م ����: وار �����د��C �: �د��C ز�ر�� �ن ���� �2ل: �د��C ���د �ن ���د اوا�ط� �2ل: �2ل
  . ا���2 ��د <��1 اذي 2د ا���� �ؤدده: �2ل. أ<�ر�� �ن ا��د: �2ت ��1دة: ا�ن او�د �2ل

���د $ �ن ���د ھو 9�2د ا���ش : �د��C ���د �ن ��ر ارو�� �2ل: �د��C ���د �ن ز�ر�� ا1ر�� �2ل: �2ل ��Cد�
M �ن ���ن �ن : �2ل�� ��C�2ل�د ��ن أ��  . ا��د اذي @ +وف �: �2ل. و@ أ���� إ@ ر��5: ��د $ �ن �ر�دة 

��د $ �ن ���� �2ل: �د��C ���د �ن �و�� ا�ر�� �2ل: �د��C أ�و ���م �2ل: أ<�ر�� او�د �2ل: �2ل ��Cد� : ��Cد�
  . � ا����ء إذا �زل ��� �ر�� أو �)ء���د إ�: داود �ن ��ر�� �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �5 2و� ا��د �2ل

��د ار��ن �ن �و�س �2ل: أ<�ر�� ���د �ن ا���س �2ل: �2ل ��Cن : �د��ن �ن �����ن ��د��C �و�د �ن ��د ا�ز�ز 
  . ا�� ا1�وم اذي @ زوال �: �2ل. �ن ا��ن ر��� $ ���� �5 2و� ا��د

�ن �+�ھد ر��� $ ���� ا�� : �ذ��� �2ل�د��C أ�و : �د��C ���د �ن ز�ر�� �2ل: �2ل M�+� ن ا�ن أ����د��C ��ل 
  ا9�1م ��� �ل ��ء : ا1�وم �2ل

���ت ���د : �د��C إ���ق �ن أ��د أ����7 ��M �ن ����ر أ����7 ���د �ن ر���� أ����7 ���1�م �ن ��د ا��ك �2ل: �2ل
  . ا��د اذي @ ��و �: �ن ا���ب �1ول

�د��C ���و�� �ن ��M : �د��C أ�و ��M �2ل: �د��C أ��د �ن ���ور �2ل:  أ��د �ن ���د �ن ��1وب �2ل�د��C: �2ل
ا��د اذي 2د ��ل �5 �ؤدده، وا�ر�ف : �ن ��� �ن أ�� ط��� �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� 2و� ا��د �1ول

 2د ��ل �5 ����، وا��U اذي 2د ��ل �5 اذي 2د ��ل �5 �ر�5، وا�ظ�م اذي 2د ��ل �5 �ظ���، وا���م اذي
م اذي 2د ��ل �5 ����، وا���م اذي 2د ��ل �5 �����، وھو اذي 2د ����Pه وا+��ر اذي 2د ��ل �5 +�رو��، وا

��س � ��و �س ����C ��ء . ��ل �5 أ�واع ا�رف وا�ؤدد، وھو $ ������ و���� ھذه ��� @ ����U إ@ 



 40

  .  اوا�د ا��1ر5����ن $

�د��C �ز�د �ن زر�4 �ن ���د �ن ��2دة �ن ا��ن : �د��C ���ب �ن ���د �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن �ر�ك �2ل: �2ل
  . ا��د ا���2 ��د <��1: ر��� $ �2ل

: ��ن �2ل�د��C �ز�د �ن زر�4 �ن ���د �ن ��2دة �ن ا: �د��C ���ب �ن ���د �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن �ر�ك �2ل: �2ل
  . ا��د ا���2 ��د <��1

ا��د اذي : �د��C ���ب أ����7 �ز�د �ن أ�� ر+�ء �ن ��ر�� ر-� $ ��� �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن �ر�ك �2ل: �2ل
م �<رج ��� ��ء، وم ��د وم �ود .  

M �ن ����ر �2ل: �د��C إ���ق �ن أ��د �2ل: �2ل�� ��C�2ل: �د ���د �ن ر���� ��Cك �د: �د����C ���1�م �ن ��د ا
  . ا��د اذي @ ��و �: ���ت ���د �ن ا���ب ر-� $ ��� �1ول: �2ل

M �ن ��ك ا<وارز�� �2ل: أ<�ر�� أ�و ���� ا�و��� �2ل: �2ل�� ��Cد $ �ن أ�� : �د����د ا�ز�ز �ن  �����2رأ 
�  : ���� �ن ا��+�ون ر��� $ ���

م �زل أو@، و�س ���ول اذي ��ن أو@ �� ��ن �ن ا����ء و2د ��ن، ھو اJ<ر اذي م �زل ا��م أن $ ���� أو@ 
م  ،��س ��J<ر اذي ��ون آ<را، Cم @ ��ون وھو اJ<ر اذي @ ���� وا�ول اذي @ ���د، ا1د�م اذي @ �دا�� 

م ��ن �U�را ��5ر و@ -���� 15وي و. ��دث ��� �دCت ا����ء ����@ ����2 �5م و@ +�ھ) ��5م، م �زل 2و�� 
��  . ���را ����

م �7ت طر�5 ��ن 2ط إ@ وھو $ م �زل ر��، و@ �زال أ�دا �ذك 5��� ��ن و�ذك 5��� ��1 ��ون، و�ذك ھو اJن 
��دة و@ ���1ن؛ ��� م ����دث ���� ��د أن م ��ن ���م و@ 2وة ��د 2وة م ��ن 5��، وم ��U�ر �ن ��ل إ� ��ل �ز

��ق �ن ا��ك وا�ظ�� ��ء إ@ وھو 5��، ون �ز�د أ�دا �ن ��ء ��ن ���� إ��� �ز�د �ن ���1ص ��د ز��دة ��� ��ن 
�2ل ز��د�� ����2، وإ��� �زداد 2وة �ن ��-�ف ��د 2و�� ��� ��ن �2ل ز��د�� ����2، وإ��� �زداد ���� �ن ��+�ل 

��م . �� +�ھ)��د ���� ��� ��ن �2ل ����75 ادا9م اذي @ ���د �، ا�� اذي @ ��وت، <�ق �� �رى و�� @ �رى، 
�ل ��ء �U�ر ����م، T5ن ذك ھو اوا�د �5 �ل ��ء، ا��و�د ��ل ��ء، �س ����C ��ء و�ل ��ء ھ�ك إ@ 

��، وم ��ن ���2 ��ء 5�1-� و+��، ورا+4 إ� �� ��ن ���� �دأ أ�ره، وم ��ن ���رك و���� �ن ��ء 5�ر+4 إ
����ق؛ ��� <�ق . @ ����U أن ��ون �ن ���� أ�� م ��ن �رة Cم ��ن. �>إ��� ��ك ��� ا�<�و2�ن، و��ت ���� ا

م  �وم ��ن �<�ق، و�دأ وم ��دأ ���5 م ��دأ �5ذك @ ����، و��� @ ���� و@ ���� �5ذك، و�زة و+�� ������ و���
+و�:�م أ�وا�� /����Iم Aم �����م Aم �����م Aم : �2ل $ �ز و+ل. إ��� ���� و��وت �ن ��ن �2ل ����� �����زل ر��، و ْ + ْ + ْ ُْ ُ ُ َُ ُ ُ ُ ً ُ ْ ُِ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َِ َ َ

َإ��� �ر�	ون  ُ َ ْ ُْ ِ َ َر�:� أ��:� اA:��ن وأ����:�: و�2ل �ز و+لِ َ َ َ َ + َْ َ ْ َ ْ َ + ََ َِ ِ اA:��ن ْ ْ َ َ ����5ھ�� �و���ن ر��� م ��ن ���� �5��، و�ذك ْ
 ����ھو ا�� اذي @ ��وت ھو رب ا<�ق �2ل أن �<��1م ��� ھو ر��م ��د أن <��1م، و2د أ��ط ��م �2ل <��1م 

  . وأ���Cم ����� ��5ن �ن أ�ره �5 �1د�ره إ��ھم �2ل أن ��و�وا ��� �� ھم ���� �ن أ�رھم ��د�� ���واوأ���ھم �ددا، 

إ��� ھو ���� و���5 @ ���ط�4 أ�د أن . �س <��1 إ��ھم �7�ظم �5 ���� �ن �1د�ره ذك ���م �2ل أن ��و�وا �����
م ��ن ا<�ق ���9 �2ل أن �<��1م ��� . و ���� ��ن أ���1در وا�دا ����� 2دره، وھو ��ك �وم اد�ن �2ل أن ���7 وھ

�ُ��� �دأ:� أول 6"ق :	�ده : <��1م، Cم �ردھم إ� أن @ ��و�وا ��C ،�9م ���د <��1م �15ل ��� + َ َُ َِ ُ َ َ ٍَ ْ َ َ �5و ا��دع ا<�ق، ْ
�ُوھو ا�ذي ��دأ ا�6"ق Aم �	�ده : �م �2ل أن ��و�وا �� ���رون إ��، Cم ھ�ن ��د ذك ��و���م ���� �2لوا��دأھم، و ُ ْ َ َ َُ َ ُِ ِ+ ُ َ ْ ْ +َ ُ

ِوھو أھون �"��  ْ َ َ َ ََ ُ ْ َُ��رف ا���د �� و�ف �� �ن ا1درة و� و�س �7ھون ���� �ن ��ء و��� �2ل ذك �C) و��رة؛ 
�  . �ن 5��ون: ا�Cل ا����، و��ف ��ون ��ء أھون ���� �ن ��ء، وإذا أراد ���9 �1ول 

���� �ؤو�� ��<�ق ا���وات وا�رض و�� ������ �<�ق . @ ���د ���� ���ر و@ �1ل ���� �U�ر. إ��� ھو ���� �س 
��م و? �	�Aم إ? �: أ�Uر <��1 �2ل"6 ��َ ُ ُ َ+ َ ِْ ْ ُْ ُْ َ َ ٍ:4س وا�دة َ َِ َ ٍ ْ ًإن ��:ت إ? ��N� وا�دة : �2ل ������َ +َ ِْ َ َ ْ ًَ ِ ِْ َ َو�� : و�2لَ َ

ِأ�ر:� إ? وا�دة �"�N���� cر  َ َ ْ َ ُ ْْ َ ٌ +ِ ٍِ َ ََ ِ َ/����ن ا�ذي ��ده �"�وت �ل �.ء وإ��� �ر�	ون �5ذا ��� �ن 5��ون َ َُ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُُ َ ُ ُِ ِ ِ َِ َ +ِ ٍِ ) ُ P̂�ب َ
�ن ����اU�وب �ن <��1، و ����U� �2ل أن ��ون ����� ��� ��د�� ���ت. م ��� ���� .  

م ���ب �� ��م �ذ�را، وم �زدد �<��1 . �� ��م أ�� ��9ن 2د 2-� أن ��ون، وذك أ�� 2د ��ب �� ��م و2-� �� ��ب
���م ����� اذي �� <��1م �2ل ��Uْإن ��I �ذھ�: ��د�� <��1م ���� �ز�ده إ� ���� ���9، وھو ا ُ َِ ْ ْ َ ْ ٍ�م و�Iت �6"ق �د�د ِ ِ َِ َ ٍَ ِْ َ ُْ ْ

ٍو�� ذ�ك �"� � �	ز�ز  ِ َ َ َ َِ ِ + َ َ ِ  . ھو أ�د ا��د اوا�د ا��د، اذي م ��د وم �ود، وم ��ن � ��وا أ�دَ

  

��� ��د@ ���� �ق ������ و����، و�دل �����أورد ھذه ا�د�>�5ن ذك �� �5 . اJ��ت ا�����ت  ا���-�ر �ظ�� ا
�ظ���� �و�7ن ا��ر��ن  ا���M أن �ورة اA<)ص �زت ���� .�ورة اA<)ص �ن ��ظ�م أو و�ف $ ���
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$ ��� ����� �2ل ا��ود أ�-����� و��م أن ���ن �م �ن ر��؟ �75زل $ ھذه اJ��؛ و�ذا  ط��وا �ن ا:  ��ا��ب 
���5 ��َ ل ھو :ر�ك 2رأ ����م ھذه ا�ورة ا ُ ْ ُ

ٌ� أ�د  َ َ ُ   .إ� آ<ره +

إذا �����7 ا��2ل . �� ��ھ�� ر�ك 15رأ ����م ھذه ا�ورة ��ن: و�ذك أ�-� �5 ��ض اروا��ت أن ��ض ا��ر��ن �2وا
ق، و�ذك 2ط4 �+� ا���زع �5��� إ��رة إ� و�دا��� $ أ�� ا��د �رف �� 5��� �ن اA��رة�>�ظ�� ا �: أي إ

�س ���� ����� أ�د �ن  ٌا���رد اوا�د، و���� ذك أ�� وا�د �5 ذا��، �س ��� <�ق �����، وا�د �5 ،�����
��� ،�و@ �د�ر ا��ر �واه، 5��ون ذك ��� دا<) . إ@ ھو @ �رزق P�ره @ �<�ق. رد �����5ل�<�و���2، وا�د �5 أ��5

�ظ أ�د و�ظ �5 �ٌوإ���م إ�� وا�د :اوا�د �5 2و ِ َ ُ ٌَ َ َِ ِْ َإ:�� ُ + ٌ� إ�� وا�د ِ ِ َ ٌ َ ِ ُ ْو�� �ن + ِ َ ٌإ�� إ? إ�� وا�د َ ِ ٍَ ٌ َ + َِ ِ ِ .  

  
  ا�م ا�N�د و�ظ�� ا�رب

  
ا���� �ؤدده، أو ا��د ھو  �ذك و��� ������ ���7 ا��د، و5�ر ا��د ������ر، وأر+��� أن ا��د ھو ا��د اذي

��و+� ا���د ��1و��م إ� $ و�ده، واذ�ن 5�روه ���7  ��و+� إ�� و�ده،: أي. اذي ���د إ�� ا�2وال وا����ل
  .ا���ت و��وه ����ر Uوي

  
  �ن �	ظ�م ا�رب :4. ا�وا�د وا�و�د ��

  
�ن ا��ر��ن +��وا & أو@دا،  ���C ا��ر�ون، وذك��� �ود اذي أ: أي. �ذك أ�-� و�ف ���� ���7 م ��د وم �ود

أ��ه، و$ ���� @ ����� ��ء، واود أ�-� ��ون أو �رث واده  و2د �Cر �5 ا1رآن ارد ����م، وذك �ن اود ����
�ُ���ق ��دم   م:�ذك أ�-� و�ف ���� ���7 م �ود أي. +����، و$ ���� ��زه �ن �Cل ذك ��� و���ر�� و��ون إ

��<�و�2ت f���ْوم ��ن ���2 أ�د، �5و وا�د أ�د م ���ق ��دم، Cم ھو ا T5ذا ا���-ر . و�ده، واذي أو+دھ� و�و��� ٌ
@ ��T5 ره�Pق ��� ذ�ر و�>� و��رض �ن �� �واه ا��د �ظ�� ا��� $ ���  .����ت ����1 إ� P�ر ر��، �ل ��1ل 

  
  ا�	ظ��أ���ء � �	��� �دل �"� 

  
��ن، و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن. ��م $ ار��ن ار��م��و��� آ� و����  ����� ���د ا��د & رب ا

  .أ+���ن

�َھو :�2ل $ ��� ٌا�ول وا62ر وا�ظ�ھر وا���طن وھو ��ل �.ء �"�م ُ ) ُِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ َ +ٍ َ ُ ِ ُ ُ ْ ْ ْ+ َ
اد��ء ا�C7ور �ن ا���  ورد أ�-� �5 

 أ�ت ا�ول �5�س ��2ك ��ء، وأ�ت اJ<ر �5�س ��دك ��ء، وأ�ت اظ�ھر �5�س 5و2ك :��� $ ���� و��م أ�� �2ل

  . ا2ض ��� اد�ن، وأ���P �ن ا�1ر. ��ء، وأ�ت ا��طن �5�س دو�ك ��ء

� �����ر��� $ �أ�ر  ����ء ا�� ھ� �ن ا����ء ا���� ا�ذ�ورة �5 ھذه اJ��، وذك �ن $ ����ھذه ا �و�ل إ
�ِوa :�7ن ُ��و�ل إ�� �7����9 �2ل $ ��� ِ+ َ ��َا����ء ا���:� /�د�وه � ُ ُ ْ ُ ُ َ ِْ ْ َ َ ْ َْ

  ��� ������� و��م ر�� �5ذك د�� ا $
  .ا����ء، و�ف ر�� ���7 ا�ول �س ���2 ��ء ��ذه

ا��2وا : $ ���� و��م +�ءه و5د �ن ���م �15ل أن ا��� ��� ذ�ر ��ران �ن ���ن و�ذك أ�-� ورد �5 ا�د�ث �ن
���� و��م، Cم +�ءه 2وم �ن أھل ا��ن ��ر���: ا��رى �� ��� ���م �15وا $ ��� ���ا��2وا  :�15ل 75�ط��، U5-ب ا

+��9ك �<�ر�� �ن أول ھذا ا��ر، �15ل ��� : ���، و�2وا�2 2د: إذ م �����1 ��و ���م، ��5د ذك �2وا ا��رى �� أھل ا��ن
 وم ��ن ��ء ���2، و��ن �ر�� ��� ا��ء، و��ب �5 اذ�ر �ل ��ء، Cم <�ق ا���وات ��ن $: $ ���� و��م

  .ر-� $ ���  ��ظ ��رانإ� ھ� ھ�� وا�رض

م ��ن ��ء � :ھو اذي م ��ن ��ء ���2، وھذا ���� 2و� �5 ا�د�ث: أي. ���2 أ<�ر �5 ھذا ا�د�ث �7ن $ ���

ر�و��� ���7 رب �ل ��ء، و<�ق �ل  و���1د ا����ون �ل ���1د �ل أ�ت ا�ول �5�س ��2ك ��ء�� ��ن �د�ن & ���
م ���ق. ��ء � ��دم، وأ�� �4 ذك ���ف ����ت ا���ل �2ل أن �<�ق آ�Cرھ�؛ �2ل أن �ظ�ر أCرھ� �5و أن $ ���

ق �2ل أن �و+د ا<�ق ���م، و���7 ارازق �2ل أن �و+د �ن �رزق، و���7�>ار��م �2ل أن �و+د ا<�ق  ���ف ���7 ا
�2ل و+ود اذ�وب ا�� ��Uرھ�، وھ�ذا ُ�رز2ون، وأ�� ا�Uور  اذ�ن ر���م أو �ر���م، وأ�� ارزاق �2ل أن �<�ق �ن

  .�1�� أ����9 ������
  

6
ص و�4��ر �"�� ا�N�دLورة ا�ل C/  
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َ ل ھو :و�ذك أ�-� �زل 2ول $ ���� �5 �ورة اA<)ص ُ ْ ُ
ُ� أ�د � ا�N�د �م �"د و�م �و�د و�م ��ن ��  َ َ َ َ َْ ْ ْ ُ ٌُ َ َ ُ َ َ َ + َْ ْ ِْ ُ ُ+ +َ

4�ٌوا أ�د  َ ًَ ُ ُ
 

ھذا ا�د�ث  ��ن $ وم ��ن ��ء ���2 و�ف ���� ���7 ا��د، و�س � �فء و@ �ظ�ر �د�ث ��ران �ن ���ن

��ث �ر�� و�و�4 �5 �ر��، و��ن ���� �ون  اA�)م ا�ن ����� ���ور، و�ھ���� ا���� ا����ء ��ر�� و���م ��

� أ�� ھو$���  ������� ��  .ا�ول وأ�� م ���ق ��دم، و�ذك أ�-� �ورة اA<)ص 

 �ذك ورد �5 5-��� �دة أ��د�ث، Cم إن ��
 اA�)م ا�ن ����� و�� ��ن ��دل �Cث ا1رآن ا�د�ث أ��� ورد �5

: أي. �و���  �ر��ر��� �5 ���� �و��� ��دل �Cث ا1رآن، و�و�4 �5 ذك، Cم �رح ا�ورة أ�-� ر��� $ أف
  .����ر �ورة اA<)ص

�5 �ر��� و�و��وا �5 ����ر �� �دل ����، وذك �ھ�����؛ إذ ���ت ��دل �Cث  و2د 5�رھ� ا����ء ر���م $ و�و��وا
ِأ<��ت ���ت $  وورد 5-ل 2راء��� ��د �ل �)ة، و2راء��� ��د ا�وم، و������� ��ورة اA<)ص؛ ���� ا1رآن، ْ ُ

َ ل ھو ��، �5��� أن $ ���� وا�د وھو ������ ُ ْ ُ
ٌ� أ�د  َ َ ُ ��و�د ��� ا�ر�ك وا�C�ل، ��� أن ��ون ��� �ن : أي +

اوا�د  ھو: �ن ا���دة أي: ي���ر�� �5 <��1 أو �5 �د��ره، و�ذك �ن ����ق ���9 �ن ��1 أ ����ق �Cل ا��� أو �ن
ْو�م ھو او��د اوا�د اذي َ ٌ��ن �� �4وا أ�د َ َْ ً ََ ُ ُ ُُ @ �ك . و�ف ���� ���7 ا��د، و2د �Cرت ا�����ر �5 ���� ا��د َ

� �� ر+� إ+��� د�و��إذا. ا�م �ن أ���ء $ ا���� ا�� �د�� ��� أ����� $ ��  . د

���� و أن ر+) ��ن ���� �Cت �5 �د�ث $ ��� ���ا��م ك ا��د، : ��م ���5 ر45 رأ�� �ن ار�وع �2ل�4 ا
���� و��م أ����� �ن  اوا�د ا��د ا�رد ا��د، اذي م ��د وم �ود وم ��ن � ��وا أ�د، 5�7ل ا��� أ�ت $ ���

�1� أو د�� ��ذه اد�وة؟ �15ل� إذا د�� �� أ+�ب، 1د �7ت $ ����� ا��ظم اذي: أ�� �15ل: ار+ل اذي �2ل ��ذه ا
  . أ�ط� وإذا �9ل ��

وم ��ن � ��وا أ�د،  أ2رب أن ��ون ا@�م ا��ظم، أ�ت اوا�د ا��د ا�رد ا��د، اذي م ��د وم �ود 5+�ل ھذا
2د 5�ر ا��د ���7 اذي ���د إ�� . ا�ورة، و�ذك أ�-�  ر $ ���� ��� �-���� ھذه5��ون ا��د �+��د و���W �ذ�

��  .و�دم ا@����Uء ���. ا�1وب أي اذي ���د إ�� و�ط�ق ا��ود ا�1وب أي اذي ��و+� إ

�ود أو ��ود ��ل �ن ���ره أو �ن �د�ث ورد �5 � وم ���د إ�� �����، أ�� ��� $ ���� و��م ��ن إذا ��� إ
إ��، �5ذك ا��د ا�� ���د إ�� ا�1وب اذي �+ب أن  م �+��� ���1ء و+�، ��5وده ھو أن �و+� و+��: أي ��دا

 .���دون إ� آ���م، و�ذك ا���ر اذ�ن ���دون إ� أھوا�9م وإ� ���ط���م ورؤ���9م ��ون إ��، وھ��ك ا��ر�ون

$ �ا��د اذي ا���� �ؤدده، و@   و�ده ؛ أن ���د إ�� ا�1وب و�ده، و5�ر ا��د ���7اوا+ب أن ��ون ا��ود إ
  .�ك أن ھذا و�ف & ������ و���� أ�� ا��د

�5و أو� �7ن ��ون ھو ا��د اذي ا���� : أي ا��د $: أ�ت ��د�� �2ل: أن �2ل :ورد �5 ا�د�ث أن ر+) �2ل
c�� ذي  .ا ����را ذك أو @�م ا��دا�U�� �5 ذك 5��ون ھذ �ؤدده، ا

أن ��و+�  ا���ت ھذا ����ر Uوي، وإذا ا���-ر ا��د أن $ ���� ھو ا��د، وأ�� اذي �+ب اذ�ن 5�روه ���7
  .إ�� ا�1وب و�ده �ظم 2در ر�� �5 ���2

  

  �:ز�� � �ن ا�و�د �ن ا��	ظ�م
  

ْ�م �"د :��ذك أ�-� إذا �رف �7ن ر�� ���� ��زه �زه ���� �1و ِ َ ْ ْ�م �و�دَو َ َ َُ �س � ود؛ ردا ��� : ��د أي م ْ
ا�ن $، وردا ��� ا��ر��ن �ن ا�رب اذ�ن +��وا  �ز�ر: �2وا ا���M ا�ن $، وا��ود اذ�ن: ا���رى اذ�ن �2وا

�  .و+��وا وده إ���Cودا،  & ���

�����م �1و �ُو�	"وا :أ��ر $ ��� َ َ َ �A�:ا�ذ�ن ھم ���د ا�ر��ن إ ��P
ًا�� َ َِ ِ َ ْ + َ َُ ُ َِ ِ ِْ + َ َْ
 ���� �ْ ل إن :و�1و ِ ْ ُ

ٌ��ن �"ر��ن و�د   ََ َ َ ْ +ِ ِ َ
َ/I:� أول ا�	��د�ن ِ ِ َ +ْ ُ َ ََ َ
و ��ن � ود �ر�5 وھو أول. أن ��ون & ود & ����، و���� ذك أ�� ���ر أ�� أول �ن ���د  

��4�م أ�ر�ك ا��:�ت و��م ا��:ون :ا���د�ن & ����، و�1ول ������/َ ُ َ ََ ُ َ َ ) َ ْْ َ ُْ ُْ َ ِ َِ ِ ْ َ
�����م ا���ن، و�+��ون  إذا ���وا ��ط�ون 

�ن أن ��ون � ود & �� ��رھون �ن ا���ت 15د ���1وا ر��م ����، �5ذا �  .��ز�� $ ���

ُو ��وا :ل $ ����اذ�ن �+��ون & ودا �Cل 2و و2د �Cر �5 ا1رآن ارد ��� أو9ك َ َ  �P�� م�P� د�ًا�6ذ ا�ر��ن و�دا � َ ُ ْ َ +ْ َ َ ْ +ْ ِ ْ ً َُ ََ َ

ًّإدا ُ���د 5ظ��� ���9 ���را: أي ِ َ َ
ُا����وات ��4طرن �:�  ُْ َِ َ ْ َ َ َ ++ َ

�1� و�ن ھذا ا@���1د؛: أي �ا���1د أن &  ���طر �ن ھذه ا
ُ���د ���� ود َ َ

ُا����وات ��4طرن �:� و�:�ق ا�رض و�6ر ا����ل  َِ B َ ُ ْ َ ْ َ َ َ +ْ ِْ َِ َ ْ َ ْ ََ B ُ َُ + َ
ًّھدا  �� و����� ھذا ا1ول أ��� ���د �� �ن: أي َ�
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�1� وھ� أن د�وا & ودا ���طر ا�رض، و���د ا+��ل �<ر ���دد �ن �ظم ھذه�َو�� ا ً�:�M. �"ر��ن أن ��6ذ و�دا َ َْ َ َ َ ْ + َ ََ ِ ِ ِ+ َْ ِ 

�U��� د و����<ذ ود، وذك �ن اود ���� أ��ه؛ ��� ��ود ��� 5�1وم ����1،   �+وز أن@: أي. أن د�وا ار��ن و
  .�ر��� � ����ق �Cل �� ����ق و����� و��ون

�ن ذك ��P �Bإن �ل $ ��� ُ ْ ً�ن /. ا����وات وا�رض إ? آ�. ا�ر��ن ��دا ِ ْْ َ َ ْ + ْ َ َ َ + َِ ِِ ِ ِ+ ِْ َ
��7و�� وھم ���د &  �وم ا1����: أي 

�وم �ود، وذك ��� و ��ن �وودا ـ ���� $ ـ ��ن  :أذ@ء <�-�ون، وھذا د�ل ��� ���رة ھذا ا1ول، Cم �ذك 2و
َ��س ��ن ھو ���C و$ ���� ���و�2 ��دم، و��ن �وودا ْ ُ��A"� �.ء وھو ا����= ا���Nر َ َ ُ + َ َ ٌ ِْ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َْ

�5و ������ ا�ول �5�س  
  .��ده ��ء، وا�1د �ن ذك ��� ارد ��� ��ض ا��ر��ن، و�ذك أ�-� ادھر��ن و��وھم ���2 ��ء، واJ<ر �5�س

  
�P���I� ز�� � و�و��ده:�  

  
�أ�زل $ ���� ھذه ا�ورة، و5��� م ��د  .أ<�ر�� �����: ����. ا��ب �� ر�ك �� ���د: �ر��ن �2واُذ�ر أن 2و�� �ن ا

���. وم �ود �ق ����>��ن وا�����ء  ���7م �1��ون ا��آ���م ا�� ���ت ��ودة �ن ����C ���� ا�و��ء وا
رد ����م أ�� ���� ھو  .او� ھو 5)ن و5)ن و5)ن ھذا: �واو��وھم اذ�ن ���دون �ن دون $، ����ون �� 2 وا��داء

  .ا��د ا��د اذي م ��د وم �ود وم ��ن � ��وا أ�د

����� أن ا�A��ن <�ق �ن ط�ن، وأن ا���وات  2د. أ<�ر�� �ن ر�ك �� ���د: و�ذك أ�-� روي أن ��ض ا��ود �2وا
ا�رض <�1ت �ن ا��ر أو �ن روا���، و��و ذك، 75<�ر�� �ن ر�ك، وھذا  <�1ت �ن �<�ر ا��ر �C) أو ��Pره، وأن

5��، و�ذك  �ن أي ��ء ھو؟ و@ �ك أن ھذا �د<ل �5 ��م اU�ب اذي @ �+وز ا�د<ل: ���7م �1وون .�ؤال ���ت
����  أ�-� 5�� أ��م ��7ون �ن ا��ء اذي @ ����� إ@ $ ����، و2د أ<�ر $ ��� ���و��م ���7 ��<�ق �Cل ا

<�ق ا<�ق،  $:  <�ق �ذا؟ ��� �1ووا@ �زال ا��س ����ءون �ن <�ق �ذا؟ و�ن ��� $ ���� و��م: ھؤ@ء، �15ل
���1د أن ارب : أي �5����ذ ��& و���� آ��ت ��&، و�5 روا�� آ��ت ��&: �5ن <�ق $؟ T5ذا و+د ذك أ�د�م �5�1ل

ق وھ�م +را،وأ�� م ��� ������ و���� 2د�م�> �5��زم  ق ��دم، وو ��ن ���و�2 ��دم �زم أن ��ون اذي <��1 
ق و�� �واه�>ق ھو ا�>�<�و2ون T5ن ھذا �1ط4 و�و�� �ل  ا����ل �5 ا��-�، T5ذا أ�Cت ا���د ھذا ا1ول أن ا

ي C� �5ل ھذه او��وس، و�Cرة �7����9 و������، و@ �+وز ا���د �و�وس، و��Cت ا1ول �7ن ارب ���� ھو ا1د�م
  .ا�د�ث ���

���5 ��ق؛: و2د �1دم ا�CJر ا�>و�ل ذك �+ل ا@���1د �7ن ا<�ق اذ�ن  ���روا �5 ا�<�وق، و@ ���روا �5 ا
َأ�ط� ����دة ��ث ���ھدون ��رف �7ن اذي <��1م ھو ا����ق ْ َ�ل �.ء 6"�� Aم ھدى َ َ + +ُ َُ ْ َ َ ٍُ و��ث ��ل �م ��  ْ

�ْ��د :���� ����+ون، 5<�ق ا�A��ن <�ق ���م، ��� �5 2و َ �:� اL:��ن /. أ��ن ��و�م َ"6ٍ ِ ِْ َْ ْ َ ََ ْ ََ ِ َ ِ ْ َ
إذا ���7ت �5 <�ق  

إ�� @ ����ج إ� ز��دة �-و، وو �1ص ��� �-و �C7ر ���ث أن �ل �-و �   أ��ن <�ق ���ثا�A��ن و+د��
اذي <��1 ھو ��� �ل  ا��-�ء اظ�ھرة وا��-�ء ا��ط�� وا����ل وا�ظ�م و�� أ�����، �5و د�ل ��� أن وظ����

  .��ء 2د�ر، وأ�� م ��ن �<�ق ����

  
  ا�رد �"� �ن �:�ص ا���6ق

  
�ددھ� إ@ $، �U�را أوو�ذك إ ���� @ ��<�ق ھذه ا��وا��ت وھذه . ���را ذا ��7ل ا��2ل �5 ا�<�و�2ت ���� ا

ادواب ا�� �5 ا��ر وادواب ا�� �5 ا�ر، <���1 <�ق  اط�ور وھذه ا��رات وھذه او�وش وھذه ا����ك وھذه
M-وأو �ق �ل ��ء ��� أ<�ر �ن ���� �1و��رھ�ن ��� أن اذي <���1 ھو �+ب، ��5 أ�ظم د@�> : �ُ ��6ُق  + ِ َ

ٌ�ل �.ء وھو �"� �ل �.ء و��ل ) )ِ َ ْ َ َ َ ٍْ ٍَ ُ َ َُ ق ������ و����، و��ون �ن آ�Cر ذك ��ظ��� وا���1د  5���رف ا���د ُ�>��ظ�� ا
  .وأن �� �واه @ ���ك ���� ���� و@ -را ���� ���ت ����م أ�� ا���ود و�ده،

ق ���� ���ت ا���ل ا�� و�ف ��� ���� و���� ا����ء �ذك أ�-��>ا����  ّ�ردون ��� اذ�ن ����1ون ا
���د ْوا��1دوا �ظ��� �ر5وا أ�� أھل أن  وا���ت ا���، و���� ا��ظ�م اذي و�ف �� ���� ��� إذا �ظ�� ا���د،

�. ���� ��ء U�ره وأن �و�د وأن �<�ص � ا���دة، وأن @ ��رف��� �َو�� :�ل ھذا ھو ���� 2و + دروا � �ق  َ َ َُ + َ َ

َ دره وا�رض ���	�  ���C �وم ْ َ َ ْ ً َ ُ ْ َُ ُ َ َِ َِ ْ ِ َا������ وا����وات �طو��ت ����:� ����:� و�	��� ْ َْ َ َ ْ ُ َ + َ َ + َ َ ََ َُ ٌ ُِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ
َ��� ��ر�ون  ُ ِْ ُ + َ .  

��� �1و� ا��ر�ون؛ وا��ر�ون ھم اذ�ن ���� ���� ��+��ون آ���م �ر��� & ���� �5 ا����1ق ا���دة  ��زه ���
ص �ق $، ��5 �5 أ��� ����ق ��� ����ق ارب�> ��ن ھذا ردا ����م و���ن أ��م �� ������ و����، 5��ر5ون 
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�5 �ف ار��ن  $ �ق 2دره، وو ��وروا �ظ��� ������ وو ��وروا أ�� ��1ض ا���وات وا�رض، وأ��� 2دروا
و�ظم 2در $ ���� �5 �2و��م، و�Uرت  ���� <ردل �5 �د أ�د�م �Uرت ��دھم ��و��م، و�Uرت ��دھم اد���،

�� ا�� ��ظ�و�Jدھم ا�� ���1ر��� و���1 ����7، وأ��� �<�و�2 -���� -9��� @ ����ق ���9 �ن ا�1د�ر ��، و@��ر5وا

أو ���� أو P�ر ذك، �5ذا ھو ا�ر  وا�و2�ر، وو ���ت �� ����، وو ��ن ذك ا���ود ��دا أو ���� أو ���دا أو ����
  . �ل ��ء وأ�ظم �ن �ل ��ء���7 أ��ر �ن �5 ا��ر �����-�ر �ظ�� $ ����، و��@��راف

  ... �وا�ل ا1راءة

  
���	� a وا���ر��ء �ظ�	�4ت ا�N  

  

��د $ �ن ���د �ن ز�ر�� �2ل: �2ل ��Cد� ��د��C ا�-�ء �ن ا+�رود �ن : �2ل... �د��C إ���ق �ن : ر��� $ ���
���� و��م 2 $ ��� ����ن ا �����ظ�م ارب و��Cء ���� ا�زة &، : �ل��د ا�ز�ز �ن أ�س �ن ��ك ر-� $ 

وا+�روت &، وا�ظ�� &، وا��ر��ء &، وا��ط�ن &، وا��ك &، وا��م &، وا�ور &، وا�زة &، وا1وة &، 
وا����M &، وا�1د�س & رب ا�رش ا�ظ�م �� أ�ظم ��7ك، وأ5<ر ���ك، وأ��� ����ك، وأ2ر�ك �ن <�1ك، 

ك ����دك، وأر�5ك �رك، وأ���ك �5 �ز�ك أ�ت أ�ظم وأ+ل، وأ��4، وأ��ر، وأ��� وأ��ر، وأظ�ر، وأط�
وأ��ر، وأ��� وأ2در، وأ��م وأ<�ر، وأ�ز وأ�رم، وأ�ر، وأر�م، وأ���، وأ��د، وأ�+د وأ�+د، وأ+ود وأ�ور، 

�ن أن �درك ���دك �ظ��ك وأ�رع وأطف، وأ2در وأ��4، وأ�ط� وأ�2ر، وأ��م وأ5-ل، وأ��ن وأ+�ل، وأ��ل 
��ن ��  . ���رك $ رب ا

��رو �ن : �د��C إ���ق �ن �����ن �2ل: �د��C أ��د �ن �د�ل �2ل: �د��C ���د �ن ا���س �ن أ�وب �2ل: �2ل ��Cد�
ق إ� <��1 2ط ��ذ <��1م م ��ظر إ��م أ���� و@ ����� : أ�� 2�س �ن ���رة ر-� $ ��� �2ل�>و@ �� ا��ت ا

  . ���@ وإ��� ����ت اذي ���� ا��ء

��د $ �ن ���د ا1��� �2ل: �2ل ��Cق �2ل: �د���د �ن إ��� ��Cواري �2ل: �د����ت �-�ء : �د��C أ��د �ن أ�� ا
  . 2د رأى <��1 �2ل أن �<��1م ��� رآه ��د �� <��1م:�1ول

����ن �ن @ ����� : ���ت ���ودا �1ول: اري �2ل�د��C أ��د �ن أ�� ا�و: �د��C إ���ق �ن أ�� ���ن �2ل: �2ل
�ظ�م ��ط��� أن ��ظر إ� �U�ر ��ط��� .  

��د $ �ن ��د ا�ر�م ارازي �2ل: �2ل ��Cم �2ل: �د��د �ن ����ف �ن �و� ��Cج �ن ���د �2ل: �د�+� ��Cد� :
  : �� ��ن �1ول �5 ���+���أ<�ر�� ��د ار��ن ا���ودي �ن �ون �ن ��د $ �ن ���� ر��� $ ���� أ

رب �� أ���ك، وأ�+دك، وأ+ودك، وأرأ5ك، وأر��ك، وأ�)ك، وأ2ر�ك، وأ2درك، وأ�2رك، وأو��ك، وأ5-�ك، 
وأ���ك، وأ�ورك، وأ���ك، وأ�-رك، وأط�ك، وأ<�رك، وأ���ك، وأ��رك إ� �رك ا�+��، وأ���ك، وأ���ك، 

رب �� أ�رم ��7ك، . رب �� أ��ن ����ك، وأ�د ���1ك. كرب �� أر45 �+�ك، وأ�Cر �د��. وأ�ظ�ك، وأ�ر�ك
رب �� أ��� ����ك، . رب �� أ��ن �)ءك، وأ��c ����ءك. رب �� أ+زل �ط�ءك، وأ+ل ��Cءك. وأ��ن Cوا�ك

رب �� أ�ظم �ر�ك، وأ�د . رب �� أ��ن ��دك، وأ�Pب ��رك. رب �� أ�ز ���ك، وأ�م أ�رك. وأ�ظم ��ط��ك
رب �� أ�ز ��رك، وأ2رب ��5ك رب �� أ�ز �)دك، وأ�Cر ���دك، . ك، وأھدى ��د�كرب �� أو�4 �ر��. �ط�ك

. رب �� أ�رع 5ر+ك، وأ��م ���ك. رب �� أو�4 ر���ك، وأ�رض +��ك، رب �� أو�4 رز2ك، وأز�د ��رك
رب �� . رب �� أ�دل ���ك، وأ�دق 2وك. رب �� أ�رد ��وك، وأ��� ذ�رك. رب �� أطف <�رك، وأ2وى أ�رك

  . رب �� أ�-ر ���ك، وأ�1ن ���ك. �5 ��دك، وأ�+ز و�دكأو

�د��C أ�و ا�U�رة ��د ا1دوس : �د��C إ�����ل �ن ا��و�ل ا���� �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل
وار��4 ار��4 إ�ك �UCء ا����M، : �ن ا�+�ج �ن ��وان �ن ��رو �ن �ر�M �ن ���د ر��� $ ���� أ�� ��ن �1ول

�ت . ��دك ا��ك، وا���وت، وا�����M، وا��1د�ر، و���ك اد��� واJ<رة. إ�ك و�2ر ا�1د�س �����ك ذا ا+�روت���
  . �رى �ل ��ن، و��ن @ �راك �درك �ل ��ء، و��ء @ �در�ك. و�+�رت �5 �+�س و�2ر �ر�� �ر�ك

أ�رق �وره ا���وات، وأ��ر و+�� : ���� �1ول��ر �ن ��ر ا��دي ���ت ذا ا�ون ا��ري ر��� $ : �2ل
 ����ر�� أ ����ن ا��ون وو�ل ��� ���رف ا�1ول، وأ��ذ إ�� أ���ر ا�1وب، و��+�ه  �اظ���ت، و�+ب +)

  . ا�دور

���� �ن ���د اداري �2ل: �2ل ��Cري �2ل: �د�ز�ن �د��C ���د �ن ��: �د��C أ�� �2ل: �د��C ���ب �ن إ�راھ�م ا
�ن ���Cن �ن ا�)ء �ن ���� �ن وردان �ن أ���� �ن ز�د ر-� $ ��� �2ل : �������ت ر�ول $ ��� $ 

م ادا9م اذي @ ���د، ا9�1م اذي @ ��Uل؛ �د�4 ا���وات وا�رض، : و��م �1ول��� اAره؛ ا�P �����ن اذي @ إ
م �ل ��ء �U�ر ���م ا��دع P�ر ا���دع، <�ق �� �رى و�� @ �رى،��  .  
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��دان ا���ري �2ل: �2ل ��Cل : �د��>  . �د��C أ��د �ن ا

���د $ �ن ���د ا����� �2ل: �2ل ��C�2ل: �د �د<�ت ��� �) �5دأت : �د��C أ�� �ن ���د ا�زرق ر��� $ ���
��� ���ز�� ا��ت 2د �) �������، 5د�وت ����+د، ود<�ت اطواف �5��� أ�� أطوف إذ أ�� ���رأة �5 ا�+ر را��5 �د

  : ���� وھ� �1ول

�� �ن @ �راه ا��ون، و@ �<�ط� ا�وھ�م واظ�ون، و@ �U�ره ا�وادث، و@ ���� اوا��ون، و@ �<�ف اUوا�ر، 
م ��2�C�ل ا+��ل و�����ل ا���ر و�دد 2طر ا��ط�ر وا��+�ر، و�دد �� أظ�م ������ ا��ل و@ �U���ت ا�وا2ب، 

. وأ�رق ���� ا���ر، @ �واري ��� ���ء ���ء و@ أرض أر-� و@ +�ل �� �5 و�ره، و@ ��ر �� �5 �2ره
أ�7ك أن �+�ل <�ر ��ري آ<ره، و<�ر ���� . ا�����ت �ظ��� +وا�4 ا��م، و�ذ�ت ����� ا���وات وا�ر-ون

ْ<وا���، و<�ر أ���� �وم أ�1ك ��� ��ك وطو@ ��  َ ّ َ����� ��Pم �ر<ت وC ،رام�Aل وا(+  . ذا ا

2دم 2وم �ن : �د��C ��دي �ن ���ق �2ل: أ����7 ���د �ن ز�ر�� اU)�� �2ل: �د��C ���د �ن ��د $ ا����� �2ل: �2ل
��� �ن �و�� �15وا ���م، �15ل: وراء ا��ر ��ن أ<�ر�� �: ��وا ��� ��9م �2وا: ��7ك �ن ���9ل @ ������ إ@ 

��ن �ز ذ�ره ��ا�ور ا��ن �م <�1ن؟ و�ن أھل ا+�� إذا د<�وا ا+�� �� أول �� ���7ون ����؟ و�ن ����د رب ا
  أ�ن ��ن؟ و��ف ��ن إذ @ أرض و@ ���ء و@ ��ء؟ 

� �ن أ�� ا�ور ا��ن ��T5ن <�1ن �ن ز��ران، وا�راب @ ���1، وأ�� أھل ا+�� ��T5م ���7ون أول �� �د<�و��: �15ل
��ن �ز ر��� و+ل ��T5 ھو أ�ن ا��ن، و��ف ا��ف و@ ����� �، . ��د ا�وت اذي ���� ا�رض��وأ�� ����د رب ا

�  . و��ن ����ده ��� 2در�� ������ و���

م أھل ا�رض �15ل: �15وا��ا��د & اذي @ ��س، و@ ��س، و@ �+س، و@ �در�� ا�واس ا<�س، : ���د أ�ك 
م �ر ر��� ا��ون �5<�ر �+�وC���، أو أ��و����، أو ��دود���، أو ���و5��� ھو . ���� ا�وھ�م و@ ����U ا�1ولو@ 

��� أ�د . ا��� ا���� ��ث �� ����U �و�د�+ �� M�ذ�ب ر�  . ا��د & اذي ���ره +���� وو ��ن 

�د��C ���د �ن ���� �ن از��ر أ�� ��د ا�)م �ن : �د��C ھد�� �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��رث �2ل: �2ل
�س ��ده �ل و@ ���ر �ور : أ�وب �ن ��د $ �ن ��رز �ن ا�ن ���ود ر-� $ ��� �2ل �إن ر��م ���رك و���

  . ا���وات �ن �ور و+��

ن ��د $ �ن ���ش �ن ز�د أ����7 ا�ن وھب �: �د��C أ��د �ن ���د �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل
�ز و+ل �ِ� :ور ا����وات وا�رض : �ن أ��م �5 2و ْ َ َ َ + َُ ْ ِ ُ ُ   . �ور ��� �ور �-�ء ��-� ��-�+

: �د��C ا�وزا�� �2ل: �2ل. �د��C أ��: �د��C ا���س �ن او�د �ن �ز�د �2ل: أ<�ر�� أ�و ���د �ن أ�� ���م �2ل: �2ل
�ن ���ك و���ك ور15ك ��رك �� �9ت �ن <�1ك، وو@ ذك م : ���ت ���ن �ن �ط�� ر��� $ ���� �1ول

���رك ��ء، و�ن ���ك ور15ك و���ك و��ك �� �9ت �ن <�1ك، وو@ ذك م ���ك ��ء و�ن ���ك و���ك 
م �طق ���ك ��ءور15ك ���ك �� �9ت �ن <�1ك وو@ ذك  .  

��رو �ن ��ك ارا��� �2ل: �د��C ���د �ن ��د $ �ن ر��� �2ل: �2ل ��Cن �2ل: �د�����ل �ن �5- ��Cد� : ��Cد�
��ن : أ<�ر�� �ط�ء �ن أ�� �روان ا����� �ن أ��� �ن ��ب �ن ���ب ر-� $ ��� �2ل: �و�� �ن ���1 �2ل

���� و��م �1ول $ ��� ���� ا���د��Cه، و@ �رب ���د ذ�ره، و@ ��ن ��ك إ� �د�وه ا��م : اT� ت�إ�ك 
���� و��م �د�و: و��-رع إ��، و@ أ���ك ��� <�1ك أ�د �5�ك 5�ك �15ل $ ��� ������� داود . ��ب ھ�ذا ��ن ا

���� ا�)م .  

��د $ �ن ���د �ن ��د ا�ر�م �2ل: �2ل ��Cد �2ل: �د��د �ن ��� ��Cواب أ�: �د�و ���ر �ذا �5 ا��ل، وا
�د��C ا���ن �ن أ��� �ن +ده �ن ا�ن ��ر و أ�� ���د ر-� $ ���م �ن ا��� : �د��C أ�� �2ل: ا�و�5 �2ل

ھذا $ ��ن �2ل �ل ��ء، ��5ذا ��ن �2ل : @ �زال ا��س ��7ون �ن �ل ��ء ��� �1ووا: ��� $ ���� و��م �2ل
ھو ا�ول �2ل �ل ��ء �5�س ��ده ��ء، وھو اظ�ھر 5وق �ل ��ء، وھو ا��طن : ك، 15ووا$؟ T5ن �2وا �م ذ

  . دون �ل ��ء وھو ��ل ��ء ���م 

�زل ��� ا��� : ا�ن أ�� �+�M �2ل �ط�ء: �2ل: �د��C ��ل �2ل: �د��C أ�و �ذ��� �2ل: �د��C ���د �ن ز�ر�� �2ل: �2ل
ٌوإ���م إ�� وا�د��� $ ���� و��م ���د���  ِ َ ُ ٌَ َ َِ ِْ ُ ? إ�� إ? ھو ا�ر��ن ا�ر��م ُ ِ + َ ْ + َُ ُ + َ َِ �15ت ���ر 2ر�ش ���� ��ف ��4 َِ

ِإن /. 6"ق ا����وات وا�رض ا��س إ� وا�د �75زل $ �ز و+ل  ْ َ َ َ +َ ْ ِْ ِِ َِ +���� ���2َت ��وم �	�"ون : إ� 2و ُ َِ ِ ٍْ َ ْ ٍَ و��ذا َ
 . ����ون أ�� إ� وا�د، وإ� �ل ��ء و<�ق �ل ��ء

  

ق ������،   $ �روو���، و��1دون �ذك�دل ھذه ا�CJر وھذه ا���د�ث ��� أن ا��ف ر���م�>ا���-�ر �ظ�� ا
���ده و5وق �ل ��ء، وھو ا��U 5) أ��P ��� و@ أ��ر و@ أ+ل  وأ�� @ أ��ر ��� ھو ا���ر ا����ل، وھو ا��� 5وق
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  .)ھ���5 �ن �ل ��� أ�. ����� ا�� و�ف ��� ���� أ��� أ��ر وأ��� �ن و�ف �ل �و�وف و@ أ�رم ���، وأن

ا�ظ�� إزاري  :$ 5�� ھو �د�ث 2د�� ا�د�ث اذي �1ول. ��5 ا��ر��ء و�ده ��� �ر ��� ا�د�ث اذي �2ل 5��
����5�ظ�� ���� أن 5���� �ذ��� وا��ر��ء ردا�9 �5ن ��ز  ��T5 و�2ت�>�� ا�ظ�� 5) أ�ظم ���، و�ل �ظ�م �ن ا

�ظ�� �ق ����ر �1�را ������ إ�> :أي. ّ�<�و�2ت و��1ر أ��م �ظ���، و�ذك أ�-� � ا��ر��ء و�ده��Uر ا: أي. ا

أ��ر ��� ����-ر ا���د أن  ھو ا���ر، وذك ���ن ھذا او�ف ��� �5 ا�ذان و��� �5 ا���2A وا�)ة، ��رر $
�ظ��� $ أ��ر �ن �ل ��ء، وإذا ��ن أ��ر �ن �ل ��ء، T5ن �ل �  .��ء �U�ر و�1�ر ������ إ

  
  ���Pب ا��6"و �ت �دل �"� �ظ�� ا���6ق

  

��1�> ��ُ� �5ذه �<�و���2 ا ��6ٍق �ل �.ء + ْ َ ُ َ) ُ ِ �6�ُ"ق :<���1 أ�ظم �ن <�ق ا�A��ن ��� �2ل ��� ْ ََ
ِا����وات   َ َ +

ِوا�رض أ��ر �ن 6"ق ا�:�س ِ+ َ ْْ ْْ ِ ُ َ ْ ََ ِ َ
�5 <�ق ھذه ا�رض و�ظ���� وا������، و�� 5��� �ن ا�<�و�2ت،  أي أ��م و ���روا 

�ن �ل ��ء،  وا���د وا�ود�� وا+��ل وا�)ل وار��ل و�� أ�����؛ �ر5وا أن اذي <���1 أ��ر و�� 5��� �ن ا���ر
� ا�ق، وأنوأن <Aن <�ق ھذه أ�� ا�إ��� �� �واه ��ط�� 5����وا إ��؛ وذك  ���1 أ�ظم �ن <�ق ا��س، 5���ر5وا 

ُوأ:��وا :�1ول ���� �5 ھذه ا�ورة �ورة از�ر َِ ُإ�� ر��م وأ�"�وا �� َ َ َُ ْ َ ) َِ َ ْ ُ ��7 <�ق �ل ��ء، وأن و�ف � ِ� ���
�ُوا�رض :�ظ���، وذك �2ل ا�<�و�2ت �1�رة ������ إ ْ ََ ْ

ِ���	�  ���C �وم ا������ وا����وات �طو��ت ����:�  ِ ِ ِ ِ َِ + َ َ + َ َ َ ْ َ َ ْ ً َِ ٌِ ُ ُْ َْ َ ُ
 .  

َو:�4 :�1و�أ�-� و�ف �وم ا1����  �ذك ُِ ْا�Nور /N	ق �ن /. ا����وات و�ن /. ا�رض إ? �نِ/.  َ ْ َْ ْ َ َ َ َ + َ َ B+ ِْ ِ َ ِ ِ ِ َِ َ ُ��ء � ِ + َ َ
 Cم 

َوأ�ر ت ا�رض �:ور ر��� :�2ل ) َ ُ ْ َ َِ ُ ِْ َ ْ ِ َ َ
 ���ل ا1-�ء ��ن ���ده و��ون ھذا �5 اJ<رة ��د�� ���7 $ ���.  

َوأ�ر ت ا�رض �:ور ر��� ا��وار ��T5 �ن �ور $ ���� و�ذك أ�-� �5 اد���، �5ل �� �5 اد��� �ن ) َ ُ ْ َ َِ ُ ِْ َ ْ ِ َ َ
�5ل �� 5���  

،�ُ� :وذك �1ول ���� �ن �ور �5و �ن �ور $ ��� ِ:ور ا����وات وا�رض + ْ َ َ َ + َُ ْ ِ ُ
���� ��م  $ ��� ��� :و�1ول ا

��ل ا��ل �2ل ��ل إن $ @ ��� أن ���م؛ �<�ض ا1�ط و�ر��5، ُ�ر45 إ �U��� @م، و���ر �2ل  ���ا���ر، و��ل ا
ا��+ب �ن ���ده ��ذا  :أي ا���� إ�� ��ره �ن <��1 �� ��ر2ت ����ت و+� ����ل ا��ل، �+��� ا�ور، و ��

  .ا�ور

���� ��م $ ��� ���ا ا��وار ا�� إذ أي ��ف أراه؟ أي دو�� أراه؟ �ور أ��: ھل رأ�ت ر�ك؟ �2ل و�� �9ل ا
(رب :���� ا�)م ارؤ�� أن �رى ر�� �1و� ����� ا��رق �� أدر�� ��ره �ن <��1، و�ذك أ�-� �� ط�ب �و�� َ 

َأر:. أ:ظر إ��ك ْ َْ ِ ُ ْ َ َِ ِ �ْ�ن :�2ل $ ��� +�را:. و��ن ا:ظر إ�� ا���ل /Yن ا���ر َ ْ َ َ ْ َ ََ َ َُ ْ َِ ِ ِ ِِ ْ َ َِ َ ���:� /�وفِ ْ َ ََ ُ َ َ
ِ�را:. /"�� ��"� ر�� �"��ل   َ َ B َ َ + َْ + َِ ُِ َ ََ

ًّ�	"� د�� َ ُ َ َ َ ��� أن ارب ��� ��+�ل ا�ظ�م ا�دك ا+�ل �ن �ظ�� $ ��� ��+� .� ��� ظ��@ �ك أن ھذا د�ل 

ق ����، �5و ا��+ب �ن <��1 ��ذه ا��وار�>  .ا

+���ن �ن ذھب آ������ و�� 5����، : و��م �� ذ�ر ا+�� �2ل �� $ ����أ�� � ا�د�ث اJ<ر و+�ء ھذا ��� و+�� �5
�دن و�� 5����، و�� ��ن ا1وم و��ن أن ��ظروا إ� ر��م إ@ رداء ا��ر��ء ��� و+�� �5 و+���ن �ن 5-� آ������ ��+ 

+�ل ھذا ارداء ��� و+�� : أي ا�ظ�� إزاري وا��ر��ء ردا�9 :�� ذ�ر �5 ا�د�ث ا1د�� رداء ا��ر��ء، و�Cل
  .وھو ا��ر��ء

ق أ�ظم �ن �ل ��ء و�����>إذا �ظر�� �5 ھذه  ��T5. �5ر ا���د �5 �ظ�� �<�و�2ت $ ���� ا���-روا أن ا
ا��و��، ا���وات ا�� ھ� ���ط� ���رض،  ر�� أ�-� �5 ا�5)كا�رض ا�� ھ� �ن أ�Uر �<�و�2ت $، و���

�ظ�� �ن أو+دھ� و<���1، 5�7<ذ ا�ؤ�ن ذ�رى  ا��س وا�1ر وا�+وم: و�ذك ا�5)ك أي ���و�� 5���، �ل ذك �دل 
� ا�ق ��� �5 ھذه اJ�� ا�� ����� و��رة ��� أنAو�د، وھو ا�د وأن ���ذي <���1 ھو أھل أن  :2ول $ ���� ا

ُإ���م إ�� وا�د ? إ�� إ? ھو ا�ر��ن ا�ر��مَو ِْ ِ+ َ ْ + َ َ ُُ ُ ٌ+ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ٌ ُ
ِإن /. :ا����ت ا�� �دل ��� إ���� وھ� 2و� Cم أ����� ��J��ت  + 6ِ"ق  ِ ْ َ

ِا����وات وا�رض ْ َ َ َ +َ ْ ِ ���2ٍت :إ� آ<ر اJ��ت إ� 2و َ َ
َ��وم �	�"ون  ُ ِ ِْ َ ٍْ َ

�5ذ�ن ����رون �5 ھذه ا�<�و�2ت ��ر5ون ���  
ْظم �ن �ل ��ء، وأ�� أھل أن ��ظم وأن ���د و�دهأ� أ��� �<�و�2ت، وأن �ن <���1 ھو ْ.  

  
  � أ�ط� �ل �6"وق �� ����ج إ���
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��ن، و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن. ��م $ ار��ن ار��م��و��� آ� و����  ����� ���د ا��د & رب ا
  .أ+���ن

�  وأ�� رب ا�ر��ب و���ب ا����ب، و���ر5ون �7ن��ر�و��� ���7 رب �ل ��ء و�����، ا�ؤ��ون �د��ون & ���

�ل ��ء ورب �ل ��ء و��ك  +��4 ا�ون <��1 و����، وأ�� @ ��ون �ر�� و@ ��ون إ@ �Tذ�� و��7ره، و���7 <�ق
�<�وق وأ�ط� �ل ��ء <��1، وأ��ل ا�ون �5  �ل ��ء، +��4 ا�و+ودات ���� و��ت ��ر�5 و�1د�ره، <�ق �ل

���ر�� أو ����� أ��ل <���1، 5) ��س ��ء ���� ��1ص 5��� ����ج إ��  ل ا�<�و�2ت ا�� أو+دھ��ل �� ����ج �
ِا�ذي :و���رھ�، وذك �1ول $ ���� �U�رھ� َأ�ط� �ل �.ء 6"�� Aم ھدى + َ + +ُ َ َُ ْ َ َ ٍُ ْ ْ � �ل �<�وق �� أي أ�� ������ أ�ط َ

،��و 15د أ���� �ن  و�� ��م �� ����� ��� @ ��س ��1ص أو �<�ل �5 أ�ره و�5 �����، وذك ا�A��ن �C) ����ج إ
�Cث أو ��ف أ��4 �ن ا����4 : أ��� أ���� أي أ���ل �د�� أو أ���ل ر+�� ��س ��1دھ�، و�رف ������ و������� �4

  .ا�واس ظ�ر ���� �1ص ذك +���  �نا��رة �C)، و�ذك إذا 15د ����

����ّا�1ص ��� �دل ��� أن اذي <��1 ��ل � �� ����+� �ن ا��-�ء اظ�ھرة  إذا 15د ا�م �C) أو 15د اذوق ظ�ر 
ا���ر وا���ج إ�  و+�ل �ل ���� وظ��� @ �1وم P�رھ� �����1، �5ن 15د 2د��� وأ��M ��1دا ���ر �P�� وا��ط��،

ا<�ل ���� وأ��P M�ر ���1�م، وھ�ذا إذا 15د  � �ن ���ن إ� ���ن، و�ذك و 15د إ�دى ر+��� ا<�ل ��ره،�ن ���1
  .وإذا 15د أ�دھ�� @ �ك أ�-� أ�� ��س ���1ص اظ�ھر ا+�� �د�� ���ر ���ث @ ���ط�4 أن ���ل ���9،

و����� و�ط��ل  �9 وظ���، و��رش و���Fءا��ط�� +�ل $ �ل ���� وظ���، ����5د وظ���، و�ر وھ�ذا �وا��
��ل ��@ �ك أن ھذا د�ل �ظ�� . ا�1ص اظ�ھر إذا 15دت ا<��ت ����� وظ�ر ����. و��1ب ���� �� وظ����� و

ق�>ِا�ذي ا َأ�ط� �ل �.ء 6"�� Aم ھدى + َ + +ُ َ َُ ْ َ َ ٍُ ْ ْ َ .  

  
  د � ا�6"ق �دل �"� �ظ�� ا���6ق

  
��ل �C) وا�Aل ا�� ھ� �ن  �ن ا���ھد �C) ���ر ا�<�و�2ت. و��1ل �ذك أ�-� �5 ا�<�و�2ت ا�U�رة وا���رة��

أ��� إذا 2ط�ت إ�دى 2وا���9 ���رت وا<�ل ��رھ�، و�ذك  أ��ر ا�<�و�2ت ادا� ا�� �دب ��� ا�رض، ���ھد
�<�ل  �وا��� 15دت ا��ر أو 15دت ا��4 أو 15دت ا���ن، ��5ذا ��ون �����؟ @ �ك أ��  15ددت ���� �نأ�-� إذا

��  .������ د�ل ��� أن اذي <���1 أ��ل �� <���1، أ�م �� �� ����ج إ

�ن أ�Uر ا�<�و�2ت وا��و-� ا�� ھ�  �C) اذرة ا�� ھ� �ن أ�Uر. و��1ل �ذك أ�-� �U� �5ر ا�<�و�2ت
����ن ذرة : و 2�ل �. أ�-�ءا �������، @ �در��� إ���س ا�A��ن ا�<�و�2ت ا�� �در��� ا�س +�ل $  ���ور 

��. ٍ��ذا ��ون؟ @ �رى ����� إ@ ��+�ر ���رھ� �� �+ده ���را أو ��و-� �ًأ�-�ء �����؛ أ�-�ء دا<��  +�ل $ ���
Pذاء اذرة �C) اذي . ّأ�-�ء دا<��� ��رف ��� اUذاء  ��7ل ���، و+�ل �� أ�-�وأ�-�ء <�ر+�، 5+�ل �� <راط�م

و�ذك Pذاء ا��و-� ا�� ���ص ادم 5���1 ���+را �5 �ط��� ��ف ���رف؟ و��ف  ��1وت �� �ن اذي ���وره؟
  أ�-���9؟ و��ف ���� �5 �رو��2 و�5 أ�����9؟ ���� �5

ق ������ و���� �5 <��1،. ھ� �� ���ل �� ��+���وأ�ط� @ �ك أن اذي <���1 �و����> ��ظر ��د ذك إ� ��رف ا

  .��T5 �5وت ����م

  
  و�وب ��ر ا�:	�� وا��Nر �"� ا��
ء

  
5��م ا���ول وا���� وا��ور  �� أ<ر+�م �ر-�م ���� 5رأى ُذ�ر �5 ��ض ا�CJر أن $ �� أ<رج ذر�� آدم

���� أ�� ������ �5وت ����م ��� . ُإ�� أر�د أن أ��ر: �15ل �� رب ھ) �و�ت ����م: �لوا��رج وا��9ب وا��1د، 15
���5ه ���روه، �5����5 إذا رأى �� ���أو �5  إذا رأ�ت ا����� �واء ا���� �5 �د��. ا����� ��ر $ ��� �� أ�ط�ه و

���5 �: ���، أو ا���� أ�-� �5 د���، �T5ك �1ول��ا��د : �� أو �<�ط�� إذا ��ن ا@��)ء �5 اد�ن �� ا��)ها��د & اذي 
  .و5-��� ��� �C�ر ��ن <�ق ��-�) & اذي �����5 ��� ا��)ك ��

 ��1د ��ره أو ��1د إ�دى �����، أو ��1د أ����� �C) أو ��1د ���� أو ��ض ����، ا@��)ء �ن $ ���� 5����� ھذا

���ط�4 ا1��م و@ ���ط4 ا��رف،  و ��1د �د�� أو إ�داھ�� أو ر+��� �C) أو ��1ده 5)و���م �ن ������ ��1د ���1 أ
��ھ� �ن ����ا��ھ�ت ��رض ����ر ��� طوال ����� أو �دة طو���، T5ذا رآه  و�ذك أ�-� ������ ������ �7ن ���ط 

�5  � ذك، وا��ر5وا ��-��، وذك ورد����م �ر5وا 2در ���� $ ����م 5��روا $ �� ا����ء اذ�ن أ��م $
  . و 5و�2م �5و أ+در �ن ��ر5وا ��م $ ����مأ��ل ���م و@ ��ظروا إ� �ن ھ ا�ظروا إ� �ن: �2ل :�د�ث

����� �+د �ن  �5�1�ر �+د �ن ھو أ15ر ���، وا���� �+د �ن ھو أ�د ���. �) ��ظر إ� �ن ھو دو�� و���� ذك أن
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أن $ ���� ��Tدى �����، وا���ول إ�دى  �ظر إ� أن $ ���� �����، وا��ور ��ظر إ�ھو أ��� وأ�م، وا��م �
إ�دى �د�� @ �5 ������، وا���ب �ر+�� �C) ���ل أو 2ط4 إ�دى ر+���  ا�د�ن، ���د $ أن ��ن ا����� ���ت �5

���5ه �5 �1�� �د�� ���ر $ أن.  

��ن  $ ��� ��5رر-�  ��� روي أن �روة �ن از��ر���رة، ��5ن �ن <��ر ���د $ و�ن ���� ا��م و�ن ا
��ن �75�ب �5 أ�د أو@ده، �رض ا��� ��5ت، Cم و�2ت ا���J �5 ا����؛ ا��)ه. ا���د�ن��إ�دى  $ �4 �و�� �ن ا

��1� ���، ���5 2رروا ذك م �+د �دا �ن أن �د ر+���، و�� ا��دت ا���J 2رر ا�ط��ء أ�� @ �د �ن 2ط��� وإ@ ���Lل إ
إذا د<�ت �5 ا�)ة 2�5ط�وھ�، ��T5 @ أ�س ���ء وأ�� : �15ل ���ر ��� 2ط��� وم ��ن ھ��ك �<د�ر �<در ��،

 �ر��، ���5 د<ل �5 ا�)ة أ<ذوا �1ط�و��� �����ر ��د�دة و����ر �4 ��ف ا��ق، ���5 أ���؛ �ن ���2 ����ق

�� ��� ��دك : �15ل � أ�د �)�ذ�� +�ء إ�� أ����� ��زو��. 1د 1��� �ن ��ر�� ھذا ����: �15ل2ط�ت ر+4 إ� أھ��، 
��راع أي :���� ��ا���ر�� ا�� ھ� ا��1و�� ��� ���رع ا1وي �ن ھو  :�� ��� �ر�د ��ك أن ��ون ���ر

����ك وأذ��ك و���ك و���� أ-�ف ���، 2د أ��1 $ أ�Cرك ،�� ك و�د�ك و��2ك وإ�دى ر+��ك و2و�ك و��5ك،أ��1 $ 

�ز�� أ�د ��� �ز����: ��5ن ����4 ��� أ��1ه $ �� ��ك، 5��ر $ و�2ل ��.  

�رف �ذك أن ھذا ا@��)ء 5�� <�ر وأ�� ��7ور �7ن ���ر ر�� ������ �  .و���

���ده، ��� ����ن �ل �ن �� �7وه، و@ �ك أ�� ������ �� وأ�ط�ھم � @ �ك أن ھذا د�ل ��� أن $ ���� أ��ل ا
��5وت ����م �5 ا�رزاق �5ذا ��P وھذا 15�ر، وھذا ��و�ط وھذا �4��1 وھذا �  �5وت ����م +�ل ذك ���� ��ره،

� وا��Uل ���  اد���، وھذا ���وم وھذا 5رح، �ل ���م �5 ��� �ن ��@�� ا�� ا��Uل ���، T5ذا أ�2ل ���ل����� ��ك ا
�رف أن ر�� ������ ھو اذي ��ط� �ن ���ء و���4 �ن ���ء،  ،����وأ�� �� ���� أو �� ���� �ن ھذا ا��ء إ@ 

�����ظ���، ��5 ���� �ن ا��� �5 ا��ل  �����ظ��� أو ���� �ن ��ل ھذا ا�راد اذي �ر�ده �ن ا��وال و��وھ�  

ق ������إن ھذا و��وه : ��ء ��ن و�� م ��7 م ��ن، 1�5ول�>�ظ�� ا ���  .و���� د�ل 
  

  ا�	�ل �ن :	م � �"� اL:��ن
  

����ف، أ�ره و���ه، أ�ره  �ذك أ�-� ��رف أ�� ������ �� أ�ط� ا�A��ن ھذا ا�1ل واAدراك وا��م ��راد <����
��، و+�ل ذك�>���� ���د�� إذا ا��Cل  ��ط��� وا���دة و���ه �ن ا����� وا ��(�أو ��1و�� إذا ا���4، و+�ل ھذا 

Cم أ��م  ا�A����، وم ���ف ا���9م واط�ور و�� أ�����؛ وذك ����1 �5 ا����ر و�5 ا�1ل، �ن <��9ص ھذا ا�وع
�ِا�ذي :��� ا�A��ن �7ن <�ق � �ل �� �5 ا�ون <��1 � �5 2ول $ ��� 6ً"ق ��م �� /. ا�رض ���	� + َ ْ َِ ِِ َ ْ َ َْ ُ 6َ"ق ََ َ َ

 

ً��م �� /. ا�رض ���	� َ ْ َِ ِِ َ ْ َْ �����ت ا��Cرة ا��  ���5 �<�وق �� إ�� أن ��ون ����� ا�A��ن؛ ����� ظ�ھرة ����4 �� ُ��
����ر ��� ا����رون، و��ون �ظ� وذ�رى إذا رأوا �� 5��� �ن  �، أو ا�����ت ا�� ����4 ��� ادواب، أو <���1����4 ��

��ر5وا ���ل 2در�� و�ظ�م ��ط���، وأ�� ��ل ��ء ���م �+�9ب <�ق $ ���.  

  
  �	� /Cل � �"� ���ده

  
M،�ذك أ�-� إذا ���روا �5 �ط��9 �م، و�و���� ����م، و��5���و����ر ا��رى �م، وإ�ط��9م ��  � �م أ�واب ا

وأ�� أ�ط�ھم و�� �ر��م و��ر �م �ل ���ر، و��ظ�م �ن  ���وه، و����ل ��+���م �ر5وا �ذك ��� 5-�� ����م،
ِا�ذي ا�� ��و2ون ��� ا�ذاب واJ@م، �5ل ذك �+ل أن ��ر5وا ر��م أ�� ا�رور، و��ر �م أ���ب او�2�� +أ�ط� �ل  + ُ َ ْ َ

ْ�.ء 6" َ ٍَ �� Aم ھدىَْ َ + ُ َُ ،����و��ر5ون � +��4 2ر����م، و@ ��ر5ون ���9  و��د ذك ���دو�� �ق ا���دة، و����دون 
U�ره ����.  

َوإ���م إ�� وا�د ? إ��  :�� �زل 2ول $ ���� و�ذا ذ�ر أ�� ٌَ َ َ َِ ِ ٌِ ِ َ ُ َْ ُإ? ھو ا�ر��ن ا�ر��مُ ِ + َ ْ + َُ ُ + ��4  ��ف: �2ل ا��ر�ون ِ
ِإن /. :2ول $ ���� ا<�ق إ� وا�د؟ �� �)�� ذك؟ �� اد�ل ��� أ�� إ� وا�د؟ أ�زل $ ��دھ� + 6ِ"ق ا����وات  ِ َ َ + ِ ْ َ

َوا�رض و ْ َِ َ ِا�6
ف ا�"�ل وا�:��ر وا�4"كْ ِ ِْ ْ + َُ َ َ َ ِْ + ِا��. ��ري /. ا���ر ِْ ِْ َ ْْ +ِ َِ
ِ��ري /. إ� آ<ر اJ��ت  ِ ْ َ

َا���ر ��� �:4= ا�:�س و��   َ َ ُ َ َ ْ َ+ َْ ِ ِ ْ
ْأ:زل � �ن ا����ء �ن َِ ِِ َ + ُ + َ َ ْ َ

 �I/ ء��ْ ََ َ (�� �� ا�رض �	د �و��� و�ث /��� �ن �لٍ ُ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ+ َْ ِدا�� و�Nر�ف ا�ر��ح وا����ب ا���6ر  ِ ِ+ ََ ُ َ + َ َ ) ْ َ +ْ ِ ِ ٍِ َ
ِ��ن ا����ء َ + ْ َوا�رض ��2ت ��وم �	�"ون ََ ُ َ ِْ ِ ٍْ َ ْ َ ْ ٍَ َ ِ َ

�ظ�� �ن <�ق ا�ون  ��� �و�ن أ��7ه، وأ�� إ� وا�د  إن �5 ھذا آ��ت دا
�ظ��� ���U�ره، �5ذا د�ل  ���Aا M��� @.  

  
�ل و? �	�ل ���	�و�� ��ن ��Nه�� �  
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&، اد��ء، و��ر�ون �� �ذك أ�-� ���ھد أن ا<�ق ���ون ر��م ���رون، و�Uدرون، و���دون �5 ا�رض، و����ون

���م، و�رز�2م،  و�+��ون ��� آ� أ<رى، و���دون P�ره ��� وھو �4 ذك ��ط��م، M���م، و���و���5��م، و���م 
�درارا وھم �4 ذك ����رون P �5��م و�5 �رھم و�5 ��رھم و�5  و�و�4 ����م ارزق، و�ر�ل ا���ء ����م

���ل و@  و إ���� و�دم ���+��� ���1و�� �ن ���ه، ��T5د�ل ���ل ��م $ ����، و��وه أ 5��دھم، و@ �ك أن ذك
  .���ل، �رزق ا���ر و�و�4 ����م؛ ���� أرادھ� �ذك

��+ل ��-�م ���1و��،  د�ل أ�� ������ ���م �Pور ر��م، ��ب ا��و، و��ب ا��Uرة ���ده، و�4 ذك ��T5 2د �5ل ھذا
و+���� �م .ا�� ��ط�� ��� �ن ���ه و<�ف أ�ره  أ���C �ن ا�1و��تو2د أرى ���ده أ�وا�� �ن ا�C)ت وأ�وا�� و

@�Cوه. أ���  .5�<�5وه و���1وا ���� و��و�وا إ�� و����وا إ�� ��� ��ر5وا �ظ�� �ن 

� ا�ق @ إ� �5ل ذك �ن ا����بAق �ل ��ء، وأ�� اP�ره  ا�� �+�ل ا�A��ن ��رف ر�� أ�� رب �ل ��ء و<�
ا�<�و�2ت ���م ����ون & ���د � @  اه، وأ�� @ ���M ��ء �ن ا1ر��ت وا���دة U�ره �ن ا�<�و�2ت، �لو@ رب �و

  .���� و@ -را ����ون �����م ��ر�5، و@ ����ون �����م

��د وأن وا�Aرام ��� ��� �ذك ����، وھو اذي ����ق أن � �5�ف ����ون ذك U�ره �5و ��ك ا��ك، وھو ذو ا+)ل
���� ��C� د وأن���ر و���داد، �Aرم وا��-ل وا�ط�ء وا+ود وا�� � وأن ��رد ���وھ�� و�ده، وأن ُ���رف 

  .5�<��ون � ا���دة و�ده و��ر5ون �2و��م �ن �� �واه

  ����4 إ� ا��ن

  
�P�C وأ�ره و ���	ن ر�:� ���رك و�I� ذ�ر  

  
��ن، وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ� و���� ا��د & ر. ��م $ ار��ن ار��م��ب ا

  . أ+���ن

  . �2ل ر��� $ ���� ذ�ر �7ن ر��� ���رك و���� وأ�ره و�9�-2

أ<�ر�� أ�و ���د ��د $ �ن : أ<�ر�� أ�و ا�1�م ��د ا�ز�ز �ن أ��د �ن ��د $ �ن أ��د �ن ���د �ن �5ذو�� �2ل: �2ل
���م �ن ��� �2ل: �د��C ���د �ن ���� ا�روزي �2ل: ��د �ن +��ر �ن ���ن �2ل� ��Cن : �د��د��C ا���ودي 

: �2م 5��� ر�ول $ ��� $ ���� و��م �7ر�4، �15ل: ��رو �ن �رة �ن أ�� ���دة �ن أ�� �و�� ر-� $ ��� �2ل
��ل ا��ل �2ل ا���ر و��ل ا���ر �2ل  ��� أن ���م �<�ض ا1�ط و�ر��5، �ر45 إ �U��� @م و���ز و+ل @ �إن $ 

ِأن �ورك �ن /. ا�:�ر Cم 2رأ أ�و ���دة ت ����ت و+�� �ل ��ء أدر�� ��ره ا��ل، �+��� ا�ور و ���� ��ر2 ِ+ ِ ْ َْ َُ َ

َو�ن �و��� و����ن � رب ا�	����ن  َ ِْ َ ْ ََ ) َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َِ 7ت ��رو �ن أ�� 2�س و��ن 2دم �+���ن �5 : ذ�ر ��دة ا�+����� �2ل+�
  . +) ��ن �5 أ�ل أ�� ار+�ء أو@ +) و+�� M��75 +)ل و+��: �+�رة �� ����ت و+�� �2ل

�د��C ا���ش :  ���و�� �2ل�د��C أ�و: �د��C أ�و �ر�ب وأ��د �ن إ�راھ�م ادور�2 �2ل: �د��C ���د �ن ا���س �2ل: �2ل
�� ر�ول $ ��� $ ���� و��م �<�س �2م 5�: �ن ��رو �ن �رة �ن أ�� ���دة �ن أ�� �و�� ر-� $ ��� �2ل

��ل ا��ل �2ل ��ل ا���ر، : ����ت ��� أن ���م، �<�ض ا1�ط و�ر��5، �ر45 إ �U��� @م و���ز و+ل @ �إن $ 
  . و��ل ا���ر �2ل ��ل ا��ل، �+��� ا��ر و ����� ��ر2ت ����ت و+�� �� ا���� إ�� ��ره �ن <��1 

���م �ن ��� �2ل: �د��C ���د �ن ���� ا�روزي �2ل: �2ل ��C: �د ��ن أ���د��C ا���ودي �ن ���د �ن أ�� �ردة 
ن ���م �ؤ���ن 75و�� $ ا�1وا $ إ: أ���م ر�ك؟ �2ل: �ن أ�� �و�� ر-� $ ��� أن �و�� ���� ا�)م �2ل � 2و��

إ� �و�� ���� ا�)م أن <ذ �2رور��ن F��5ھ�� ��ء، Cم أ������ ��5ل ��5س ��5م، 5�1ط�� �ن �ده ���5�ر�� 75و�� $ 
���ز و+ل إ� �و�� إ�� �ذك أ��ك ا���وات وا�رض أن �زو@ وو ��ت زا .  

��� �ن ���ر �ن إ�����ل �ن أ�� <�د �ن : رة �2ل�د��C +��: �د��C إ�����ل �ن �و�� ا���ب �2ل: �2ل ��Cد�
�ز و+ل �ٌ? �6Iذه �:� و? :وم : ���� �ن را45 �5 2و ْ َ َُ َ ُ ََ ٌَ ِ ُ   . ا���س: �2لْ

�ز و+ل�د��C �روان �ن ���و��: �د��C +��رة �2ل: �د��C إ�����ل �2ل: �2ل ��ن +و��ر �ن ا-��ك �5 2و  : ?َ
6I�ٌذه �:�  َ ُ َِ ُ ُ ٌو? :وم ا���س : �2لْ ْ ََ   . ا@���1Cل: �2لَ

���د $ �2ل: �د��C ا���س �ن ��د ا�ظ�م �2ل: ا�ط� �2ل�د��C ���ود �ن ���د او: �2ل ��Cن : �د��د��C إ�را9�ل 
إن ا�ر-��ن ��� �وت وا����� �5 أذن ا�وت، وا�وت �5 �د $ ���رك : ا�دي �ن أ�� ��ك ر��� $ �2ل

���� �َإن � ���ك ا����وات وا�رض أن �زو? : و����، وذك 2و ُْ َ ْ +َ َ ْ َ َ َ + ْ َُ ِ ُِ َ + ِ .  

: �د��C إ�����ل �ن ��د ا�ر�م �2ل: �د��C ���د �ن را45 ا�����وري �2ل: �د��C أ��د �ن ���د �ن �ر�M �2ل: �2ل
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��د ا��د أ�� ��4 وھب �ن ���� ر��� $ ���� �1ول ��Cن ��� إ: �د� ��رب ���رك إن ���را9�ل �7وا ����م �ن ا
��إن 2و�ك : و���� أ�ن ��ون �5 أي ا��وت ��ون؟ أو ���� � ���� ���ده 5�� أو ���� � ����؟ 75و�� $ �ز و+ل إ

 �5 ��T5 ����� ذا أروادواT5 وات وا�ر-ون؟���7و�ك ��� أ�ن أ�ون 5���دو��، وأي ��ت ����� وم ����� ا��
وادع اورع�2ب ا���ف ا .  

�د��C ا���ش �ن ��رو : �د��C أ�و ���و�� �2ل: �د��C أ��د �ن إ�راھ�م ادور�2 �2ل: �د��C ���د �ن ا���س �2ل: �2ل
�د $ ��ط� ���ء : �2ل ر�ول $ ��� $ ���� و��م: �ن �رة �ن أ�� ���دة �ن أ�� �و�� ر-� $ ��� �2ل

  . ا��ل ��وب �����ر و���ء ا���ر ��وب ����ل ��� �ط�4 ا��س �ن �Uر��� 

: �د��C ���و�� �ن ھ��م �2ل: �د��C ���د �ن ���ن �ن إ�راھ�م و أ��د �ن ���ور �2@: �د��C ���د �ن ا���س �2ل: �2ل
�2ل ر�ول $ : �د��C ����ن اCوري �ن ا���ش �ن ��رو �ن �رة �ن أ�� ���دة �ن أ�� �و�� ر-� $ ��� �2ل

��ل :  ���� و��م��� $ ��� أن ���م، �<�ض ا1�ط و�ر��5، �ر45 إ �U��� @م و���ز و+ل @ �ا��ل �2ل إن $ 
و ����� ��ر2ت ����ت و+�� �ل ��ء أدر�� ��ره . ا���ر و��ل ا���ر �2ل ا��ل، �+��� ا��ر .  

�ن ��رو �ن �رة �2ل: �د��C ��ز �ن أ�د �2ل: �د��C ادور�2 �2ل: �د��C ���د �ن ا���س �2ل: �2ل ���� ��Cت : �د���
إن $ ���رك و���� ���ط �ده : أ�� ���دة ��دث �ن أ�� �و�� ر-� $ ��� أن ر�ول $ ��� $ ���� و��م �2ل

���ر ��وب ���ء ا��ل، و���ط �ده ����ل ��وب ���ء ا���ر ��� �ط�4 ا��س �ن �Uر��� �� .  

�ن ��رو �ن �رة : �د��C ���د �ن +��ر �2ل: �د��C ���د �ن ا���C �2ل: �د��C ���د �ن ا���س �2ل: �2ل ���� ��Cد�
إن $ �ز و+ل @ : �2م 5��� ر�ول $ ��� $ ���� و��م �7ر�4: �ن أ�� ���دة �ن أ�� �و�� ر-� $ ��� �2ل

��ل ا���ر �2ل ا��ل و��ل ا��ل �2ل ا���ر، وإن $ ���ط  ��� أن ���م، �ر45 ا1�ط و�<�-�، �ر45 إ �U��� @م و���
�  . �وب ���ء ا��ل ��� �ط�4 ا��س �ن �Uر��� �ده ����ل ��وب ���ء ا���ر، و���ط �ده �����ر 

�د��C +ر�ر �ن ا�)ء �ن ا���ب �ن ��رو �ن �رة �ن : �د��C �و�ف ا1ط�ن �2ل: �د��C ���د �ن ا���س �2ل: �2ل
إن $ �ز و+ل @ ���م و@ ����U : �2ل ر�ول $ ��� $ ���� و��م:  ��� �2لأ�� ���دة �ن أ�� �و�� ر-� $

��ل ا��ل �2ل ا���ر و��ل ا���ر �2ل ا��ل، �+��� ا��ر� أن ���م ��و ��ف ط��1 . ، �<�ض ا1�ط و�ر��5، �ر45 إ
وا-4 �ده ���ء ا��ل ��وب �����ر و���ء ا���ر ��وب ����ل ��� . أ�رق ����ت و+�� �ل ��ء أدر�� ��ره

  . �ط�4 ا��س �ن �Uر��� 

���د $ �ن �و�� �د��C ����ن اCوري �ن ���م : �د��C �و�ف �ن �و�� �2ل: �د��C ���د �ن ا���س �2ل: �2ل ��Cد�
إن $ �ز : �2م 5��� ر�ول $ ��� $ ���� و��م �15ل: �ن اد��م �ن أ�� �ردة �ن أ�� �و�� ر-� $ ��� �2ل

�����ل ا��ل �2ل ا ��� أن ���م، �<�ض ا1�ط و�ر��5، �ر45 إ �U��� @م و���ل، �+��� و+ل @ ��ر و��ل ا���ر �2ل ا
و ����� ��ر2ت ����ت و+�� �ل ��ء أدر�� ��ره . ا��ر .  

���د ا��1ري : �ل�د��C أ�و ��� ا���� 2: �د��C �����ن �ن ��ف ا�را�� �2ل: �د��C أ�و ��ر ا�رذ�� �2ل: �2ل ��Cد�
��د $ �ن ��ر ر-� $ ����� : وھو ���د �ن ���رة �ن ���د �ن ا���در �2ل ��Cم �د��و ���� $ ��� ���أن ا

ِو��  دروا � �ق  دره : 2رأ ھذه اJ�� وھو ��� ا���ر ِ ْ ََ َ+ َ ُ َ ََ + c�� ��� ر�ون�� ��� ���	و� �:����َ ُ ْ َ َِ ُ + َ َ َ َ ْ َُ وذھب : . �15لُ
  . C)ث �رات 

��د ا�ز�ز �ن أ�� ��زم �ن أ��� �ن : �د��C أ�و إ�راھ�م ا�ر+���� �2ل: �د��C أ��د �ن ���د �ن ا+�د �2ل: �2ل ��Cد�
���ت ر�ول $ ��� $ ���� و��م �1ول وھو ��� : �2ل ��د $ �ن ��ر ر-� $ �����:  �ن �1�م �2ل���د $

أ�� ا+��ر، أ�� ا��ك، أ�ن : �7<ذ ا+��ر ���وا�� وأر-�� ��ده و�2ض �ده، و+�ل ��1-��، و���ط�� و�1ول: ا���ر
ا+��رون؟ أ�ن ا����رون؟ و����ل ر�ول $ ��� $ ���� و��م �ن ����� و�ن ���� ��� �ظرت إ� ا���ر ���رك 

  .ول $ ��� $ ���� و��م ھو ��2ط �ر�: �ن أ��ل ��� ��� إ�� �2ول

�د��C ���د �ن ��M اوا�ط� �ن �����ن �ن ���د : �د��C ا��ن �ن �ر�5 �2ل: �د��C ���د �ن ا���س �2ل: �2ل
رأ�ت ر�ول $ ��� $ ���� و��م ��9�2 : � $ ����� �2لا��ري �ن ��ر �ن ��45 �ن أ��� �ن ا�ن ��ر ر-

���� و��م وھو ���� �ن ر�� �ز و+ل و�2ل $ ��� ���إن $ �ز و+ل إذا ��ن : ��� ھذا ا���ر ���� ���ر ا
 ا1دوس أ�� أ�� $ ار��ن، أ�� ا��ك أ��: �وم ا1���� +�4 ا���وات ا��4 وا�ر-��ن ا��C ،��-�2 �5 4م �1ول

ا�ؤ�ن أ�� ا����ن أ�� ا�ز�ز ا+��ر، أ�� ا����ر أ�� اذي �دأت اد��� م �ك ���9، أ�� اذي أ��دھ� أ�ن ا��وك؟ أ�ن 
  . ا+���رة؟ 
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�د��C ���� �ن ���ن �ن ���ر �ن ��ر �ن ا��ن : �د��C ��ل �ن ���Cن �2ل: �د��C أ�و ���� ارازي �2ل: �2ل
5 ��ز و+لر��� $ ��� �َوا�: � 2و ْ َ �����ِرض ���	�  ���C �وم ا� ِ َِ َ ْ َ َ ْ ً َ ُ ْْ َ ُ ُ ��1-�� و2-�-�� ����7 +وزة �5 : �2لَ

  . �ده

����ز ورواه ����ن �ن ���ر ادھ�� �ن ���م ا�ط�ن �2ل �ن ���د �ن +��ر �ن ا�ن ���س ر-� $  ��� �5 2و
ِا�رض ���	�  ���C �وم ا������ وا����وات �طو��ت ����:� َو: و+ل ِ ِ ِ ِ َِ + َ َ + َ َ َ ْ َ َ ْ ً َ ُ ِْ ٌِ ُ ُْ َْ َْ ُ   . ا���وات وا�رض �2-� وا�دة: �2لَ

: �د��C ���د �ن ���� �2ل: �د��C ا����5 �ن �����ن �2ل: �ط�� �2ل�د��C أ��د �ن ا�1�م �ن : أ<�ر�� او�د �2ل: �2ل
�طوي $ �ز و+ل : �د��C أ�و اوا�ل �ن أ�� ���M ا�زدي �ن أ�� ا+وزاء �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل

�ن ��د ا���وات ا��4 ��� 5��ن �ن ا<)9ق وا�ر-��ن ��� 5��ن �ن ا<)9ق، �طوي �ل ذك ������ 5) �رى 
�  . ا���Aم ��ء، و@ �رى �ن ��د ا<��ر ��ء 5��ون ذك ��� �5 ��� ���ز� <رد

��د ار��ن �ن داود �2ل: �2ل ��Cدر5س �2ل: �د�د��C : �د��C أ��د �ن أ�� ا�واري �2ل: �د��C ���د �ن ا���س �ن ا
<)9ق �Cل ��ر اد��� ��د�� ���ث ا<�ق �2ل �1�م ر��� �ز و+ل إذا ��ت ا: إ�راھ�م �ن أ�وب �ن او�د �ن ���م �2ل

��5ظر �م ��ن �2ل أن �<�ق ا<�ق؟ و�م : �75ر��� ھذا ا�د�ث ���C�� و��ر�ن أ�� �2ل: �2ت ��ر �ن �ط�ء: أ��د
  ��ون ��د�� ���ث ا<�ق؟ 

�ن إ���ق �ن ��د $ �ن: أ<�ر�� إ���ق �ن أ��د �د��C أ�و �ر�ب �2ل: �2ل ���� أ�� ط��� �ن ���د �د��C �و�د ا
ُو��  دروا : و��م وھو ��� ا���ر2رأ ر�ول $ ��� $ ���� : $ �ن �1�م �ن ا�ن ��ر ر-� $ ����� �2ل َ ََ َ

ِ� �ق  دره  ِ ْ َ + َ َ أ�� ا�ز�ز أ�� ا+��ر أ�� ا����ر، ��+د ���� 5ر+ف : ُ���ت أ�� ا���1ل �را��� إ� ا���ء و�2ل: �2ل+
 . ا���ر ��� ظ��� أ�� �41 

  

� �Uرت ��ده اد���،  ھذه أ��د�ث �دل ��� ا�ظ�� ��� ھو ��وان ا���ب، وإذا ��ور أو �<�ل ا��د �ظ�� $���
���� ���� و��-� أو���2 �5 �<�ص ا���دة & وأن  و�Uر ��ده أھ��� و�ظم 2در ر�� �5 ���2؛ 5����� ذك ��� أن

 إ���ره، ����-ر أن ر�� و���� ھو ا���ر ا����ل، وأ�� أ��ر �ن �ل ��ء، وأن ��ظ�م ا�ظ�م و�5 إ+)� و�5

�ظ��� ������ �  .ا�<�و�2ت ���� �ظ�ت ���T5 �1�رة ������ إ

َو�� :$ ���� �1و� 2د أ<�ر َ C�  �	��� دروا � �ق  دره وا�رض َ ْ ً َ ُ ْ َ َ َُ َ َِ َِ ْ ِ ْ َ+ َ َ�� �وم+ ْ َ ُ ِا������ وا����وات �طو��ت ����:� ُ ِ ِ ِ َِ + َ َ + َ َ َِ ٌِ ُْ ْ
 

َ��= $ أ��م أ�ن ھ�، و�ذك ا���وات +��4 ا�را-� ��4 أر-�ن: أي. وا�رض +���� ْ ً���وات ط�� � َ َ َ َ َِ �ل ���ء  ٍ
ا��4 ��1-�� ر��� ������ و���� �وم  ���ط� ���رض �ن �ل +�����، �5ذه ا�<�و�2ت ا���وات ا��4 وا�ر-�ن

  . أ�ن ��وك ا�رض أ�ن ا+��رون؟ أ�ن ا����رون؟ أ�� ا��ك :��� ����� �1ول:.. ا1���� و�1ول

��و���دل ��� �ِ�نِ� :�� ذك �1و ��ر َ�ِا��"ك ا��وم a ا�وا�د ا� + َ ْ َ َُ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ+ َ �ن ا��ك ا�وم أي �5 ذك ا�وم: أي أ�� �1ول ُ 

���Cون ��7ر $ ا�رض أن  �� ��د����� ذ�ر أ. ��<�� �ل ��� ���ك 5) أ�د �<�ص ���ء �ل �ل ���رأ ��� ��ن ���ك
���1Cرج أ>� �����Aَوأ6ر�ت ا�رض أ ُ ْ َ َ ََ َْ ْ َ ََ ِ ْ

2ط�ت �دي أو �5 ھذا  �5 ھذا: ���� ��وزھ� 5��ر ا�A��ن ���ز 5�1ول 
���ر ���ب ھذا و���ب ھذا، وا��ھد �ن ذك   أو و�2ت �5���ت ر��، أو ���ب ھذا ��رت أو <��ت �� أ�رت ��

اذ�ن ���دون أ�وا�� �ن . وأن اذ�ن ���دون P�ره �� 2دروه �ق 2دره ا���-�ر أن ارب ������ أ�ظم �ن �ل ��ء
��ن أو ا�)��9، أو ��وھم؛ ���1دون ا��ر ��ذ�ن���د�رون 5��م أ��م  ���دون ا�و��ء أو ا��دة أو ا��داء أو ا

�5 أ<ذ �� �ر�دون، وإ�ط�ء �� �ر�دون 5���1ون  ا�ون، وأ��م ���ر5ون �5 ا��ك، وأن �م 2وة و�م 2درة، و�م ���ن
$ أو �ن دون $، و���1دون 5��م أ��م ����ون �ن د��ھم أو أ��م �-رون �ن  ����م ا��Jل و�ر+و��م، و�د�و��م �4

َ�وم ? :���ون 2ول $ ����. ��م، وأ��م ��دھم ��ء �ن ا��رف ��ر َ ْ َ a ذP�وا��ر �و �P�� ك :4س �:4س"��ِ ِ+ ٍ ِ ِ َِ ْ َ ُ ْ َ ْ ٌ َْ ْ ً َ َ َ ٍَ ْ ْ ُ 

  .و�ده ا��ر �و�9ذ &

ر ا<)9ق، وا����ل �7رزا�2م و�ده، وھو و�د� ���ون أن $ ���� ھو رب ا�ر��ب، و���ب ا����ب، و�)م اU�وب،
ق؟ �+ب ��� �ن �رف  .اذي ا��رد �<�ق ا�<�و�2ت، و��د��رھ��>T5ذا ��ن �ذك �5�ف �ر45 ا�<�وق إ� ر��� ا

ق، وأن ا�<�و2�ن @ ���ون إ� ��ء �ن �ظ�� $ وأ<ذ�>ر���� و@  ذك �ن ا�د� ا�� ����� أن ���1د �ظ�� ا
  .� �ن ��1��طون ��9

ھذه ا���وات ����1 �5 ھذا ا�واء و�ذك ھذه . أ<�ر �ذك. أن �زو@ �ن �ظ��� ������ أ�� ���ك ا���وات وا�رض
ق و�ده، ھو $. ���ء ا�رض ����1 ����>و�ده دون ��  اذي ������ ��� @ �-طرب و��� @ �زول �� ����� ھو ا

�و�2وا ��ر ا��س أو ��ر�وا �5 ��رھ� 5وق  و ا+���وا ��� أن. ھذا �� 2دروا�5و ا+��4 ا<�ق ���م ��<روا . �واه
ھو اذي �ر�ل ار��ح ��� أ<�ر . أن �ر��وا ار��ح إذا ���ت �� 2دروا و ا+���وا ���. ��رھ� ا����د �� 2دروا
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��9 $ ����، و���ل ا��ء ا� �ذك، وو��� ��و . ��ء ��� �ن ���ء C�ر و��طر إذاا+���وا ��� أن ���9وا ا��ب ا
أر�ل $ ار��ح ا�د�دة ا����� ا�� 2د �4�1 ا��+�ر،  ا+���وا �� 2دروا ��� أن �U�روا ��رھ� إذا ��رت، و�ذك إذا

 ������ و����؟ َ�ن اذي ������ أو �ردھ� إذا أر����. ا�+�رة ا���رة، و@ �1ف �5 طر���1 ��ء و��دم ادور، و��1ب
ھ� ����C ��� ����C و��� <���1 ������  أ<�ر ���7 ���ك ا���وات وا�رض أن �زو@ ���� أن �زول �ن ������ �ل

�  .و���

���� و��م، 2ول ا����� ورد �5 ا�د�ث اذي ����� $ ��� � �2م 5��� ار�ول ��� $ ���� و��م: و��رر 2و

��ل ا��ل �2ل ا���ر و��ل إن $ @ ���م :�7ر�4 �15ل ��� أن ���م؛ �<�ض ا1�ط و�ر��5، ُ�ر45 إ �U��� @ر  و���ا
  . ��ره �ن <��1  ا�ور أو ا��ر و ���� ��ر2ت ����ت و+�� �� ا���� إ���2ل ا��ل، �+���

وق �رھ�1 ���م ��وم ا�<�وق؛ وذك �ن ا�<� أ<�ر �5 ھذا ���7 ���� ھو ا�� ا1�وم اذي @ �7<ذه ��� و@ �وم، @
�ر�M +�ده، �ر�M ���� و��2 �ن ا�و�2ت ��� ��ون ��د ذك 2د ا����د 2و��  ا��ب، و�رھ�1 ا��ل 5+�ل $ � ا�وم

� أن و���ط�، �U��� @ ،و@ �وم ���ذي @ �7<ذه   .���م ��75 ارب ������ ��T5 ا�� ا1�وم، ا

. <ذ ز+�+��ن، و2م طوال ا��ل �� �و��: ���م؟ �15ل � رب ھل�: أ�� �2ل ����� أ�-� ا��1 ا�� ذ�رت �ن �و��
و�2م ��9�2 طوال ا���ر وھو ���ك �ل وا�دة ��ده و�ن �ر��ن �� ��س، و�� ��س  إ�� أ<ذ از+�+��ن: �1وون

  .أ��م إ�� @ �� �و��: از+�+��ن ��5-ر�ت �ل وا�دة ����� ���<رى ��5�ر�� �15ل $ ا�ط�1ت

ا���وات وا�رض ا�� ������ �1و��، و�ذك   ���� @<��ت ھذه ا�<�و�2ت ا�� ھو ������، @-طر�تو ��م ارب
  .وا�1ر، و�� أ����� ھو اذي ������ ��� ���ء ا�رض و�ذك ا�5)ك وا�+وم وا��س

ُ���ك اذيا��د & : ���� و��م ��ن إذا ا���1ظ �ن ا�وم �1رأ 2ول $ ���� أ�� ��� $ وروي ِ ْ َا��� ُ َ�وات وا�رض + ْ َ ََ ْ ِ
���َأن �زو? و�Pن زا��� إن أ��� ُ َ ْ ََ َ َ ُ ََ َْ ْ ِْ َ َ ِ�ن أ�د �ن �	ده َِ ِ ِ ٍ ِْ َ َْ َْ

وأ��  �����M ���ره ��ذه اJ�� و��وھ� ا�� ��ذ�ر 5��� �ظ�� ر��، 
�<�و�2ت، وأ<�ر ���7 �<�ض ا1�ط و�ر��5اذي ���ك ھذه ا.  

�ن ���ء، و�<�ض  إ�� ا��رف ��<�ق ����� أ�� �ر45: إ�� ا��زان �<�-�، و�ر��5 أو 2�ل: ا�دل أو 2�ل ا1�ط ھو
�<�ض 2و��، و�ر45 آ<ر�ن، و�U�ر  �ن ���ء 5��ط� ھذا، و���4 ھذا و��1ر و���U، و���ت و���، و��رض و����

��ل ا��ل �2ل ا���ر و��ل ا���ر �2ل . ا�ون و�ده  إ� ��ل �ل ذك �ن ��ر�5 �5 ھذاا��وال �ن ��ل ���ر45 إ
م ��� �2ل أن �ر45، و�ن �ر45 ا����ل ا��. ا��ل����� �ر�د  ������ ا���د �ر45 إ�� �5 ����� @ ��7<ر �4 أ�� 

������ن ��ل ا��ل �2ل ا���ر و��ل ا���ر �2ل ا��ل.  

 ��وب ���ء ا��ل�����ر  ���ط �ده ����ل ��وب ���ء ا���ر، ���ط �ده أ<�ر ��� $ ���� و��م �7ن $ ذك�

�2ل ا��ل ��وب ا���ء �5 ا���ر،  وھذا ا��ط ��� ھو �ؤ�ن �� ����� أ��� ���1د أ�� ���ط �ده، ��ث ��� ا�و��
أ<�ر �7ن �+��� ا�ور، ا��+ب �ن ���ده . ���ده ��� ا�و����ث  ھ�ذا. و���ط �ده ����ل ��وب ا���ء �2ل ا���ر

  .��ذا ا�ور

���� �ُ� :2د أ<�ر $ ���� ���7 �ور �5 2و ِ:ور ا����وات وا�رض + ْ َ َ َ + َُ ْ ِ ُ
 .  

 ������ ��م  $ ��� ��� :رأ�ت �ورا، أو �ور أ�� أراه �1ول �5 ھذا ا�د�ث: ر�ك؟ �2ل �9ل ھل رأ�تو�ذك أ<�ر ا

@ ���ط�4  ا��+ب �ن ���ده ��ذا ا�ور، اذي ھو �ور و+� �� ا���� إ�� ��ره �ن <���1��� ��ر2ت ����ت  و
ن <��1 و+� �� ا���� إ�� ��ره � و ��ف ھذا ا�ور ��ر2ت ����ت و+�� +)ل و+� و�ظ��. أن ��Cل أ�د أ����

  .��� ���م �ن ���ده و���و ���م �ن ا�+رام ا���رة وا�U�رة، و��� ������ ���م

  .���ل ذك إن ��ء $ �5 ا���وع ا���

��روف  ���ظ آ<ر أن �+��� ا��ر ��5 ھو ا+�4 ��ن ذك؟ �ر �5 ا���ب ذ�ر أن �+�ب $ +ل و�) ا�ور، وورد: س
��ر، ھذا ھو ا��ل ا��روف أ�� @ ��ون �ور إ@ �ن -وء ا��ر ��دة، وذك �2ل-وء ا أن ا��ل أن ا�ور �ن 

�ُ���د :��� َ ٌز���� �C.ء و�و �م ����� :�ر َ ْ َ ْ ْ َ ُ ُ َ َْ َ ُ َُ ْ َ َ � �رارة إ-�ء�� ��ون 5� 5) ���4 �ن أن ��ون ���� �ورا، و�ن �دة ِ
�دة ذك ا�ور 2د ��رق  أي أن �ن إ�� ��ره �ن <��1 و ���� ��ر2ت ����ت و+� �� ا���� :�د�دة، وذك �2ل

  .��� ا+��دات و�� أ�����
  

  �:ز�� � �	��� �ن ا�:��Pص
  

  .ا�)م ����م ور��� $

��ن، و��� $ و��م ��� أ�رف ا ا��د & رب. ��م $ ار��ن ار��م�� و��� آ� و���� �ر���ن ����� ���دا

  .أ+���ن
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���� و��م $ ��� ���� أن ���م، �<�ض ا1�ط :�ر ��� �5 ا���د�ث �ن 2ول ا �U��� @م و���ر��5،  إن $ @ �و
��ل ا��ل �2ل ا���ر و��ل ا���ر �2ل ا��ل، �+��� ا�ور، و ������ ��ر2ت ����ت و+�� �� ا���� إ��  �ر45 إ

أي +)� وا���د�ث ا�� ��ده 5�ؤ<ذ . ����ت و+�� و5�ر ��ض ا��ف ����ت او+� ��+)ل، ��ره �ن <��1
����:  

�ن ذك أي �ن �ل ��ز�� $: أو@ ���� ��ن ا�9�1ص، و���� ا��� وا�وم، و2د �زه $ ��� �ا�9�1ص ����5 2ول  ���
���� $: ? �َ ُ ُإ�� إ? ھو ا��. ا���وم  + B B َ ََ ْ ْ + َُ ِ ٌ? �6Iذه �:� و? :ومَِ ْ َ َُ َ ُ ََ ٌَ ِ ُ ْ

5-د . وا1�و���، �زه ���� �ن -دھ� �� أ�Cت ا���ة 
���� ا�وم و�5ة ��� �5 ���� ���وت، وذك ���� ا1��م ��ده ���C، و ا���ة ا�وت، وُ���ق �� أ�-� ا�وم، T5ن ا�وم

� 2ول $���: �ُ + ��َ��و/� ا�:4س ��ن �و��� وا��. �م ��ت /. �:�� َ ُ َ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ ْ َ + َْ ُ +َ
  .������ 5��� ا�وم �و�� ��و�5ھ� �5: أي 

�َوھو :و�ذك 2ول $ ��� ْا�ذي ��و/��م َُ ُ َ+ َ َ ِ + ���"�ل و�	"م �� �ر��م ���:��ر Aم+ ْ ُُ ِ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ+ ُِ َِ ِ��	�Aم /�� ِ+ ِ ْ ُ ُ َ ْ �� أن  َ�P وم���و��5م ���� ا
+Aم ا�وم ��ون ����ل، ْ��	�Aم ُ ُ ُ َ ْ َ ���� �����ك ر�� : �و2ظ�م �����ر، و�ذا ��رع ��د ا�وم أن �د�و ا�A��ن �1و

��ن؛ أ<ذا �ن  و�ك أرT5 ،��5ن أ���ت ���� �5ر����، وإن أر����� ���5ظ�� ��� ���ظ �� ���دك و-�ت +�����ا
���� �ُ/���ك :2و ِ ْ ُ �� ا��وت و�ر�ل َ�"� �C  .ُا�� ِ ِْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ََ ْ َ ًّ ا�6رى إ�� أ�ل ����َ+ َ ُ َ ٍَ َ َ ِْ ْ ُ

ّ���� وم �ردھ�  إذا أ���ت: ���� 
�  .���5ظ��، د��ء & ���� أن ���ظ ��ده ��� �5ر�م ����، د��ء �وا�4 ار���، وإن أر����� ���� ردد��� إ

 :��Cل ا�وم ���وت أ����� ����. ا��د & اذي أ����� ��د�� أ����� وإ�� ا��ور :ك ��رع ��د ا�1ظ� أن �1ولو�ذ

ا��د & : �1ول ��د ا@����1ظ أن �1ول أ�1ظ�� ��د �� أ����� ���وم وإ�� ا��ور، و�ذك ��رع أن �1رأ ��د ا@����1ظ أو
ذ�ره أو أ�ر�� �ذ�ره ، وأ�1ظ��اذي رد ��� رو��، و�����5 �5 +�دي ����رد ��� رو�� أي ��د�� �5ر��2 . وأ

�ن ���� ا�وم ا��د & اذي. ���وم ��� �6I�ٌذه �:�  َ? رد ��� رو��، و�����5 �5 +�دي، وا���ل أن $ ��� َ ُ َِ ُ ُ ْ

ٌو? :وم ْ ََ َ
  . وا��وب وا��� ھ� ا���س وھو د�ل ��� أن $ ���� ��زه �ن ا�9�1ص 

  
  �:ز�� � �	��� �ن ا��	ب وا�"Mوب

  
���� و��م ا��ود و�ذك أ�-� �زه ���� �ن ا�Uوب $ ��� ���إن $ ���� <�ق ا<�ق �5 : �2ل �م �� أن �7ل ا

�15وا  �وم��� أ��م ���� أو�� �وم ا��د وآ<رھ� ���+���� و��م: ا $ ��� ���  . �د2ت و أ���ت، U5-ب ا

ھذه �1�د��م؛ �5ذك �+��ون �وم ا��ت . ا��ت إن $ 5رغ �ن ا<�ق �5 �وم ا+��� وا��راح �5 �وم: و���وا �1وون
U-��، وأ�زل ردا ����م 2ول  �وم را���م، U5-ب ��� $ ���� و��م، �ْو��د :$ ����وP-ب $ ��� َ َ َ "6َ َ �:�َ ْ

َا����وات وا�رض و�� ��:��� /. ��� أ��م و�� َ + َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ +ٍ َ ِ ِ ِ ِ+ َ َ ْ
ٍ��:� �ن �Mوب  ُِ ُ ْ َ + ��زه ���� ���7 �� ��� �5 <�ق ا���وات : أي َ

�ن 5��ون �5زه ���� �ن ا�Uوب، وذك د�ل : ��ء، وذك ��� إ��� �1ول ���ءإ� وا�رض �ن Uوب أي �ن ��ب و@
����ظ���  .  

  
  �:ز�� � �	��� �ن ا�:���ن

  

���� ��ن ا����ن �5 2و ���� �َو�� ��ن :و�ذك أ�-� �زه $ ��� َ َ ًّر�ك :��� َ B َِ َ @ ��Uل �ن ��ء و@ ���� : أي َ
م ��ل ��ء، @ �<�� ���� أ�ر �5��او+ود �ن �<�و���2، و�ذك �زه ���� �ن أن �<�� ���� �5  ���9 �ل ھو 

���ل ذرة /. ا����وات و? /. ا�رض َ? :���� ا�<�و�2ت <�5�� �5 2وA� �:� زب	�ِ ْ َ َ َ + + َ ُ ْ ََ ْ َِ ِ ِ ٍ َِ َ ُْ ُ ْ ُ
و@ �<��  @ �U�ب ���: أي 

م ��� ��ون و��� ��دث. ���� ��1Cل ذرة، �5�ف ��� ھو أ��ر ������و��� �و+د �ن ��1Cل ذرة أو أ��ر ���� أو  أي ھو 
��5�> ����  .أ�Uر @ �<�� 

�ر��5 أن ر��� ������ �زه ���� �ن ھذه ا�9�1ص، ��5 وإذا������� و��م �زه ر��  �� �� �5 ھذا ا�د�ث أن ا $ ���
��ن ا�وم �5 2و �� أن ���م  ���م و@إن $ @ :��� �U��� .  

@ ���م وأ�ره �7ن �1وم �5 ا��ل أن �1وم ا��ل �)  ھل ���م ر���؟ أ<�ره ���7. �� أ�� �7ل ر�� و�ر ��� أ�-� ��2 �و��
 �ن، ��5ل ���5 ��س -ر�ت إ�دى از+�+��ن ا�<رى ��5�ر��، 75<�ره ���7 و ��مز+�+� طو�) وأن ��1ض �5 �د��

����C ء و@ �-طرب و@ ���رك �ل ھ���� ��� ������ ���� ��T5 ،و�2ت�>���� ���ء، ��5رض ����C  @<��ت ھذه ا
���� �ُ� :��� ����C $ �5 2و ًا�ذي �	ل ��م ا�رض  رارا وا����ء �:�ء + َ َ + َ ً َ َ ْ َ ََ ُِ َ َ ْ َ +ُ َ ِ .  

�+إن :ا���ء أ�-� ����C؛ و�ذا �2ل $ ��� ْ� ���ك ا����وات وا�رض أن �زو? و�Pن زا��� إن ِ ْ ِْ َ َ ُ ََ َ َ ِْ ِ َِ َ ْ َ َ َ + ْ َُ َ ُ َ ٍأ������ �ن أ�د  + َِ َ ُ َ َْ َْ َ
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ِ�ن �	ده ِ ِْ َ ْ �ُو���ك :و�5 آ�� أ<رى �1ول $ ��� ِ ْ ُ ِا����ء أن ��= �"� ا�رض إ? �Yذ:� َ ِ ْ َِ ِ ِ+ ْ َِ ْ َ َ َ َ +َ َ ْ ا���وات  أ<�ر ���7 ���ك َ
و ا-طر�ت ا�رض أو ا-طر�ت ا���وات أو ��ر�توا�رض �1در�� ���ن اذي ������؟ @ ������ إ@  ، و9ن زا

  .$ و�ده، �� ������ إ@ ھو

ْأ�م :أ<�ر ���7 ���ك ا�<�و�2ت �2ل $ ���� و�ذك أ�-� َ +�روا إ�� ا�ط�ر ��6رات /. �و ا����ء �� �����ن َ ُ ْ ُ َ َ + ) َ َ َ ُ ْ ْ َ َُ +ِ ِ ٍِ ِ + َ +إ?  ِ ِ
�ُ �ن إ? ا�ر��ن َ�� :و�5 آ�� أ<رى +����ُ +َ ْ + ُ ْ ُ+ ِ ُ أي ھذه اط�ور ا�� ھ� ���5ت �5 ا+و و�4 ذك ��1ض أ+�����  ِ

اط�ور، وو@ ذك �1طت  اذي ������ �5 ھذا ا�واء؟ +�ل $ ���� ھذا ا�واء � +رم �����ك 5�� ھذه�ن  .أ�����
�ن إ? � َ�� اذي ������ وم ������ <�������1 و@ ط�را���، و�ن $ ���� ھو����ُ + + ِ + ُ ْ ُُ ِ .  

�، ��T5 اذي ���ك +��4 ا�<�و�2ت ��� ���ء، و�ذك أ<�ر  ���5 أ�� اذي ���ك ھذه ا�+رام �� ������ إ@ $���
: إ�� ا��رف ����: إ�� ا�دل و2�ل :إ�� ا��زان و2�ل: ا1�ط 2�ل. �<�ض ا1�ط �<�ض ا1�ط و�ر��5 :���7

��ل ا��ل �2ل ا���ر  � ��ء ������ و������ ���رف �5 ا<�ق ��� ���ء 5�<�ض 2و��، و�ر45 آ<ر�ن ��ُ�ر45 إ
   و��ل ا���ر �2ل ا��ل

  
  إ��ط� �"م � ��I��ل ا�	��د

  
م �7���ل ا���د��م ������ل؛ �� ����� ���م <�5��، ���م ��  �ن �1�دة ا�����ن أ��م ���1دون أن $ ��� ��>� @ ����

�ون، 5���م �� ����ون �2ل أن ����وا و��د�� ����وا، و�ن ��ل ��) T5ن � ��ن و�� ��ون و�� م ��ن و ��ن ��ف ��ن
�م ���7 ��ل �ذا أو أ�� ����ل �ذا و�ذا، و�4 ذك ��T5 و�ل �)��9 $ ������م  ^�ط�4 ���� و�������ون ��� ا���د أ

����م �+��  .��� ��ون ذك أ2وم 

��9(�� 5���و ���ر�5ون ا����ل ا�� ����و��� � Cم ا��� $ ��2ل . ���ء، و��Cت �� ���ء ل �� ���وا �ن ��ل ر45 إ
�ُ���و :��� ْ ِ� �� ���ء و��Aت و�:ده أم ا����ب َ ِ َِ ْ َْ B ُ ُ َ ُ َ ُ َ ََ ُ ِ ْ ُ أي ��Cت �5 ا���ب ا���وظ أو �5 . ���ء، و��Cت ���و $ �� +

و@ ��1ب 5��، أو ���و $ اذ�وب ا�� ��ب ا��د ���� 5��رك Cوا��� أو ��Cت  5��ا��ف �� ���ء و���� �� @ Cواب 
  .ا����ت، أو ���و ا����ت ا�� ��طت أ��ط�� ا�رك أو أ��ط��� ا����� أو �� أ����� Cواب

  
  ���ب � ا�:ور

  

ذ�ر أن $ ����  و+�� �� ا���� إ�� ��ره �ن <��1 �+��� ا�ور و ���� ��ر2ت ����ت :�1ول �5 ھذا ا�د�ث
أن ��ظر إ�� أو أن ��Cت �، و�ذك أ�-� +)ل و+�  ا��+ب �ن <��1، و+�ل �+��� ا�ور؛ �ور 2وي @ ���ط�4 أ�د

و ���� ��ر2ت ����ت و+�� ��. ��Cت أ���� و@ ���1�م أ�د أ��م �ظ�� $ ���� @ ���ط�4 أ�د أن. $ ������ 

  .�، �C75ت ا�+�ب اذي ھو ��+ز ���� و��ن <��1ا���� إ�� ��ره �ن <�1

�5 ��ض . �1در 2دره إ@ $ ���� و�ذك أ�-� أ�Cت أ�� �ور أي �ور ���-�ء @ ���ط�4 أ�د أن ����، �ور @
���� و��م $ ��� ���و+�� �5  و�� ��ن ا1وم و��ن أن ��ظروا إ� ر��م إ@ رداء ا��ر��ء ��� :ا���د�ث 2ول ا

ذك  ��� و+�� رداء ا��ر��ء �5 +�� �دن، T5ذا ��ء أن ��+�� ���ده ��ف ذك ارداء، و��ف <�ر �7نأ +�� �دن
  .ا�+�ب اذي ھو �ن ا�ور

���� و��م ھل رأ�ت ر�ك؟ �15ل و�5 �د�ث أ�� ذر $ ��� ���أي ��ف أراه وھو �ور  �ور أ�� أراه: أ�� �7ل ا
��ر ا�A��ن أن �<ر�C75 ،  ،��2ت أن ھ��ك أ�وار �-��9 @ ���ط�4 ا��ر؛أ�� أن أراه �� ���� و���� �ن ا�ور @ أ2در

�ن +)ل $ ���� و�ن �ظ��� @��ر2ت : ���� وأ�� و ��ف ذك ا�+�ب ��رق �� ا���� إ�� ��ره �ن <��1
�  .ا�<�و�2ت ا�� ��دو 

  
  �دم ���ل اL:��ن رؤ�� � /. ا�د:��

  

(رب :أ�� �2ل و2د ��� $ �ن ���� �و�� ِأر َ َ:. أ:ظر إ��كَ ْ َْ ِ ُ ْ َ ِ � ��� ��4 �)�� �15ل $ ��� $ � :ط�ب أن ��ظر إ

ْ�ن ِ�را:. َ َ َو� ا��Cت رؤ����1در ���  @: أي َ ِ�نَ ِا:ظر إ�� ا���ل /Yن ا���ر ���:� /�وف �را:. ِ َ َ ْ َ َ + ْ َ َ َْ َ َ َ َْ َ َ ُُ ِ ِ ِِ ْ َ
أ�ره أن ��ظر  

�+/"�� إ�� +�ل اطور أو P�ره طور ����ء: +�ل �ن ا+��ل 2�ل إ َ َ��"� ر�� �"��ل �	"� د َ ُ َُ ْ +َ َ َ َ B َ َِ ِ ذ�ر ��-�م أن $  ًّ��َ
�+�ل و��ف ��ض ��ك ا��وار ا�دك ا+�ل، ا�دك وم ��Cت �ن و+�: �+�� ��� �2�ل ���� ��+� ��. أو �ن ذا��، و



 55

و ��ف ھذا ا�+�ب  ا��+ب �� ���� و��ن <��1: ��� ا�ور أي�+: ��Cت ا�A��ن أ��م �ظ�� $؟ ��5ذا �2ل �5�ف
  . +)ل و+��: ��ر2ت ����ت و+�� أي

  
���	� a ا�و�� �4N ت��Aإ  

  
و@ ������ @ ��م �� �ذك إ@  و�5 ھذا ا�د�ث د�ل ��� إ��Cت او+� ��� & ����، و@ ���ور، @ ���م ��� او+�،

���� ��� �5 ھذا ���Cتأ�� أ��Jث و��� �5 ا�د�َو���� :ا�ر��� �Cل 2ول $ ����  ا ْ َ ِو�� ر�ك ذو ا��
ل وا�Lرام َ َ َ َ ) َ ْ َْ ِ ْ َ ِْ ُ َ ُ 

���� �َو? :أ-�ف ا��1ء إ� و+�، و�ذك 2و ِ�طرد ا�ذ�ن �د�ون ر��م ���Mداة وا�	� َ ِ ِ َِ َ ُ + َ ُ َ ُْ َ ْ +َ َ ْ َِ ْ ْ َ. �ر�دونَ ُ ِ ُ ) ��ُو� َ ْ  :أي َ

�ْوا�Nر :��1دون ر-� و+� $ ����، و�ذك 2و ْ َ:4�ك �= ا�ذ�ن �د�ون ر��م ���Mداة وا�	�. �ر�دون َِ ُ َ َ ْ َِ ُ ) َ َ ُ + َ ُ َ َ َ َِ ِ ِْ َ ْ +ِ ْ َ ْ َ
 ��ُو� َ ْ َ 

  .او+� أ�Cت ���

�ن ا�ؤ���ن ����� �َإ:�� :و�ذك 2ول $ ��� + ِ:ط	��م �و�� � ِ + ِ ِ ِْ َ ُْ ُ ُْ
ر-� ر���، ر-� و+� $ ����، ���5: أي  

�ن  ��زھون ���ت: ا�د�ث، و�ذك �5 اJ��ت ا�ر��� �����C أھل ا��� و@ ����ون ���� او+� ��Cت �5 ھذا ���� $
  .����C ��� Wرة وھ� ��ظ�م ا���د ر��م ���ت ا�<�و2�ن و�ن ������ �� �<�ص ���<�و2�ن، و@ �ك أن ھذا ���

  
  �ن �ظم � ا��MNر �ن �واه

  
�ظ��  � $، وأ�� +)ل و+�� و ا���ف ذك �ور @��ر2ت ا�<�و�2ت ا��و��إذا �ر5وا �ظ� ���وا�����؛ دل ذك 

ق، وأ�� @ ��1س �<��1 و@ ���ن أن ��Cت �ظ����>�ذك أ�-� إذا ا���-روا أن ا�<�و�2ت �1�رة ������ . ��ء ا
�ظ��� وأ�� ھو اذي ����ك ا�<�و�2ت أن �-طرب أو ���رك أو ���د ���ك ا���وات وا�رض أن �زو@ وأ��  إ

��� ���� �ْأن :�5 2و ْ���د ��م َ ُ َِ َ �رف �ذك �ظ�� $ ِ.  

ُأن �ن ��ظم $ ��ظم 2در ر�� �5 ���2، و�ذك ��ظ و���+� ذك؛ ���+� ھذه ا��ر�5 ا��ظ�م وھو م $ ���� 5��ظم ]
���1ره ا���د أو �+��وا  ��1س ��7د �ن �<�و���2، أو ��رف �ن ��1 ��ء <��1، و��ظم $ ���� أن ُ���1ر ���7 أن

ارب �7ن ��ر5وا � ا���دة و�ده و��ر�وا ���دة ��  � �ر��� �ن ا�<�و�2ت أو �� أ��� ذك، وھ�ذا أ�-� ��ظ�ون
  .ا���دة U�ره �واه، 5) ��ر5ون ���9 �ن

�ظ��� ��� �5 2و�  إذا ا���-روا أ�� أ�ظم �ن �ل ��ء، و�+ل ذك �ؤ�رون �7ن �����Cروا �ن ذ�ر $ اذي �دل 
�: أي ��75 ار�وع �5ظ�وا 5�� ارب :ار�وع وا�+ود �2ل ��� $ ���� و��م �� ذ�ر��� $ ����5  أ�Cوا 

 أي اذي � ا�ظ�� و�ده، و2د أ�ر $ �ذك �5 2و�. ����ن ر�� ا�ظ�م: ��Cل 2و ار�وع ��� �دل ��� إ��Cت ا�ظ��

����: c��/ْ ) َ َ
ِ���م ر�ك ا�	ظ�م  ِِ َ ) َ ْْ َ   .����ن ر�� ا�ظ�م: ���� �1وك: أي ِ

���ظ�واء ا���-�ر �ظ��� ��1 ��5ظ�م $ ������ �ا�� �دل ���  �ب وإن م ��طق، أو ا�طق �7ن �ذ�ر $ ���
��ظ��� و+) ���و��ر���9؛ ذك ���+� وھ� أن ��ظم 2در ر�� �5  ا�ظ�� وا��Cء ���� ������ء وا���ت ا�� �دل 

�ظ�� $، وأ@ ���1 �5 �2ب ا�A��ن  ���2 وأن ��Uر اد���، و��Uر أھ��� ���  ^�� ��ظم ���ظ�م $ ���� و@������ إ
و�� أ�����، و�ذك �ن ا�CJر  ��رف � ��ء �ن �ق $ ������ و����، �5ذا ھو ���+� ھذا ا��ظ�م �ن ھذه ا�CJر

  .وا���د�ث ا�� ��1ت �5 ھذا ا���ب وP �5�ره

  .واJن ����4 إ� �)م ا�ؤف

  
  ن�:ز�� � �ن ا�:��Pص و�ن �4Nت ا��6"و �

  

��ن، وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ� و���� . ��م $ ار��ن ار��م��ا��د & رب ا
  . أ+���ن

��د ار��ن �ن أ�� ���م �2ل ��Cد� ��د��C أ��د �ن ��د : �د��C أ��د �ن �2�م �ن �ط�� �2ل: �2ل ر��� $ ���
�د��C أ��ث �ن +��ر �ن أ�� ا�U�رة �ن ���د �ن +��ر �ن ا�ن : أ��� �2ل�د��C أ�� �ن : ار��ن اد���� �2ل

: �5ل ���م ر�ك؟ �2ل: �2وا. ا�1وا $: ���س ر-� $ ����� أن ��� إ�را9�ل �2وا �� �و�� ھل ���� ر�ك؟ �2ل
  . ا�1وا $: �5ل ���c ر�ك؟ �2ل: �2وا. ا�1وا $

�75زل $ . ��م؛ أ�� أ��� و�)���9 ��� أ�����9 ور���: ھل ���� ر�ك؟ �15ل�� �و�� �7وك : ��5داه ر�� �ز و+ل
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���� و��م $ ��� ���� ���(إن � و�
N� ���P"ون �"� ا�:�. : �ز و+ل  َ َ ُ َ َِ ِ+ َ ََ B ََ +ُ ِ َ ر�ك؟ إ� آ<رھ� و�7وك ھل ���م +
5<ذ ز+�+��ن ��د�ك 15م ا��ل ��5ل �و�� ��� $ ��� ����� و���� و��م، ���5 ذھب �ن ا��ل �Cث ��س 5و42 

�� �و�� و ��ت أ��م : ر�����، Cم ا���ش 5-�ط��� ��� إذا ��ن آ<ر ا��ل ��س 5�1طت از+�+��ن ���5�ر��، �15ل
�1طت ا���وات ��� ا�ر-�ن ���5ت ��� ھ��ت از+� ���� $ ��� ���� ���+��ن ��د�ك، �75زل $ �ز و+ل 

أ�� أ��c ا�وان ا���ر وا���ض وا��ود وا�وان ���� �ن . و��م آ�� ا�ر��، و�7وك ھل ���c ر�ك؟ 15ل ��م
���� و��م  $ ��� ���� ���M�Nً� � و�ن أ��ن �ن � M�N� ���U، �75زل $  ََ َْ َ ْ َ َ ِْ ِ ِِ ِ+ +َ ُ   . إ� آ<رھ�َْ

�د��C ���ب �ن أ�وب : �د��C أ�و �ر�ب �2ل و�د��C أ��د �ن ھ�رون ا�رذ�� �2ل: �د��C إ���ق �ن أ��د �2ل: �2ل
��ر �ن ��زة �2ل: �د��C أ�و أ���� �2ل: اوا�ط� �2ل ��Cد $: �د��م �ن �� ��Cر �د�� �ن ��ر �2ل أ<�ر�� ا�ن 

 ا���وات �وم ا1���� Cم �7<ذھن ��ده، Cم �طوي $: �2ل ر�ول $ ��� $ ���� و��م: ر-� $ ����� �2ل
أ�� ا��ك أ�� ا+��ر أ�ن : أ�� ا��ك أ�ن ا+��رون؟ أ�ن ا����رون؟ Cم �طوي $ ا�ر-�ن Cم �7<ذھن Cم �1ول: �1ول

  . ا����رون؟ 

��د $ �ن : �د��C ا�)ء �ن ��رو ا���� �2ل: �د��C ���د �ن ��م ا��ري �2ل: ��C ا�رذ�� �2ل�د: �2ل ��Cد�
��1ض $ �ز : �2ل ر�ول $ ��� $ ���� و��م: إدر�س �ن أ��� �ن ��45 �ن ا�ن ��ر ر-� $ ����� �2ل

  . أ�� ا��ك أ�� ا��ك : و+ل ا�ر-�ن �وم ا1���� وا���وات �طو��ت ������، Cم �1ول

�ن إ���ق �ن ��د $ �ن أ�� ط��� �ن : �د��C أ�و �ر�ب �2ل: �2ل أ<�ر�� إ���ق �ن أ��د �2ل �����د��C �و�د ا
َو�� : 2رأ ر�ول $ ��� $ ���� و��م وھو ��� ا���ر: ���د $ �ن �1�م �ن ا�ن ��ر ر-� $ ����� �2ل َ

ِ دروا � �ق  دره  ِ ْ ََ َ+ َ َُ أ�� ا�ز�ز، أ�� ا+��ر أ�� ا����ر؛ ��+د ���� : ��5ت أ�� ا���1ل �را��� إ� ا���ء Cم �2ل: �2ل+
  . ر+ف ا���ر ��� ظ��� أ�� ��41 

��د $ �ن ا���رك :  ا�ن ا�+�ج �2ل�د��C: �د��C أ��د �ن <�د ا<)ل �2ل: �د��C ���د �ن ا���س �2ل: �2ل ��Cد�
�ن ازھري �2ل ���Aد ا�ز�و�س �ن �ن � : ��� ����ن ا ����د��C ���د �ن ا���ب �ن أ�� ھر�رة ر-� $ 

  . أ�� ا��ك أ�ن ا��وك؟ : ��1ض $ �ز و+ل �وم ا1���� ا�رض ������ Cم �1ول: $ ���� و��م �2ل

�ن ا�ن : �د��C إ�راھ�م �ن ا��ن ا�1��� �2ل:  ��دان �2ل�د��C ���د �ن أ��د �ن: �2ل W�ن ا�ن +ر��د��C �+�ج 
إذا 2-� : �2ل ر�ول $ ��� $ ���� و��م: �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل: ���ب �ن ��� �ن ���ن �2ل

ًر��� ���رك و���� أ�را ��M ���� ا�رش، Cم ��M أھل ا���ء اذ�ن ��و��م ��� ���c ا����M أھل ھذه ا���ء، Cم 
���<�ر �ل ���ء ا���ء ا�� ����� ��� ����� �7ل أھل ا���ء ا����� ���� ا�رش ��ذا �2ل ر��م؟ 5�<�رو��م Cم 

  . إ� ھذه ا���ء 

�ن ��روق : �د��C أ�و �ذ��� �2ل: �د��C ���د �ن ز�ر�� ا1ر�� �2ل: �2ل ��-�د��C ����ن �ن ا���ش �ن أ�� ا
إذا ���م ��و�� ��4 أھل ا���وات ����� ������ ا�د�د ��� ا��وان :  ر-� $ ��� �2ل�ن ��د $

��، T5ذا 5زع �ن �2و��م ���دوا �� �2ل ر��م �2وا��ا�ق وھو ا��� : 5��ز�ون 5�<رون �+دا، وظ�وا أ�� أ�ر ا
  . ا���ر

���ت ��د ار��ن �ن : �د��C ا�ن وھب �2ل: �2ل�د��C �و�س �ن ��د ا���� : �د��C أ�و ا���س ا�روي �2ل: �2ل
م ���م ���� 2ط 5��دأ 5����� ��� ����� 5) �+��� ��� ��دأه ������C ،Mم : ز�د �ن أ��م �1ول �إن $ ���رك و���

َأ:�Pو:. �I���ء ھؤ?ء إن �:�م �Nد �ن  ��وا ����:ك ? �"م �:� إ? �� �: 2رأ َ َ ْ ُ َ َ ْ+ َ ْ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ ُ ْ ُ ُ َْ ِْ ِ ِ َِ َ َ ْ َِ ُِ َ َ �:��"َ َ ْ ُأھؤ?ء إ���م ��:وا : و2رأ+ َ ُْ + ِ ِ َ ُ َ َ

ْ�	�دون  ��وا ����:ك أ:ت و��:� �ن دو:�م  ِ ِ ِ ُِ ْ َ َُ ْ َB َ َ ْ ُ ُ ْ ََ ََ ُ ���� ا�)م َ ����ْأأ:ت  "ت �":�س ا�6ذو:. وأ�. إ���ن �ن و�2ل  ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َ َ ) ََ ُْ َ َُ ُ+ + َْ َ
ُدون �  �ل ����:ك �� ��ون �. أن أ ول �� ��س �. ��ق إن �:ت  "�� /�د �"���  ُ ُ ^ ََ ُ ْ ُ ُ َْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُِ ِ ِْ ْ ْ ُ َُ َ ُ ُ َْ َِ ِ َِ ََ َ ِ + .  

�د��C ���� �ن ا�-ل �ن ���د �ن : �د��C ���د �ن ���� ادا����U �2ل: �د��C ���د �ن ا���ن اط�ر�� �2ل: �2ل
���� ���د ��� $ ���� و��م: إ���ق �2ل �ِإن ر��م � ا�ذي 6"ق ا����وات وا�رض /. : �1ول $ ���رك و��� ِ َِ ْ َ َ َ + + ََ ْ َ +َ َ ُُ + ُ + ِ

��+ ِ� أ��م Aم ا��وى �"� ا�	رش ِ ْ َ َ َ ْ +ْ َ َ + ُ ٍ َ ِ�َوھو ا�ذي 6"ق ا����وات وا�رض /. ��� أ��م و��ن �ر�� �"� : و�2ل ��� ْ َ +َ ْ َ َ + َ ْ َ َ َ + َ َُ َُ َ + ََ ٍُ َ ِ ِ ِ ِ َِ

ِا���ء  َ ��5ن ��� و�ف ���� ���رك و����؛ إذ �س إ@ ا��ء ���� ا�رش و��� ا�رش ذو ا+)ل وا�زة ْ
وا��ط�ن وا��ك وا1درة وا��م وا��م وار��� وا���� ا���ل �� �ر�د، اوا�د ا��د اذي م ��د وم �ود وم ��ن 

، ا�ول م ��ن ���2 ��ء <��1 ا<�ق و�س ��� ��ء P�ره، اJ<ر ��9�1 ��د ا<�ق ��� ��ن �س ���2 ً� ��وا أ�د
��ء، اظ�ھر ا��طن �5 ��وه ��� <��1 �5�س ��ء 5و�2، ا��طن ��Aط�� �<��1 �5�س دو�� ��ء، ا9�1م ادا9م اذي 

  . @ ���د ������ و���ده
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 �1در�� م ����ن ��� ذك ��7د �ن <��1 وم ��ر�� �5 ��ء �ن أ�ره ���ط��� ا��دع ا���وات وا�رض وم ��و��
���� و��م وھو �ذ�ر  $ ��� ���� �ا�1ھر و2و� ا��5ذ، اذي �1ول �� �� أراد أن ��ون �ن 5��ون �1ول $ ���

��َ�د�= ا����وات وا�: �ظ���، وPرة �ن <��1 ��ن د�� ��� ودا أو +�ل ��� إ ْ َ َ َ + ُ َِ ْرض أ:� ��ون �� و�د و�م ��ن ِ ٌ ُُ َ ُ +ْ َ َ ََ َ َ ُْ َ ِ
(�� ���N� و6"ق �ل �.ء وھو ��ل �.ء �"�م ذ��م � ر��م ? إ�� إ? ھو ��6ق �ل �.ء /���دوه وھو �"� �ل  ) ْ ُ ٌ ) +ُ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َ ُ ََ + َ َ َ ََ َ َ ُ ُ ْ ْ َ B َ َ ْ َ َ ْ َ َ َُ ُ ُ َُ ٍَ ٍ ٍُ َ َ ُِ ِ ِ ِِ ِ ُِ + ٌ

�Nء و��ل ? �در�� ا��.�َ ْ َ َْ ْ َُ ُ ُ َِ ْ ٌ ِ ُر وھو �درك ا���Nر وھو ا�"ط�ف ا���6ر ٍ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ُِ َ ْ + ِْ ُ ْ َُ ُ ِ .  

و��ن أول �� <�ق $ �ز و+ل ا�ور واظ���، Cم ��ز ������ 5+�ل اظ��� �) أ�ودا، و+�ل ا�ور ���را �-��9 
د<�ن ا��ء ��� ا�����Cن وم �����ن، و2د أPطش C ، : �5م ��ك ا���وات ا��4 �ن د<�ن ��1ل و$ أ��م���را��

ا���ء اد��� ���� وأ<رج -��ھ� 5+رى 5��� ا��ل وا���ر و�س 5��� ��س و@ �2ر و@ �+وم، Cم د�� ا�رض 
ا<�ق �5رغ �ن ا�رض و�� 2در 5��� �ن أ2وا��� �5 أر��� وأر��ھ� ��+��ل و2در 5��� ا�2وات، و�ث 5��� �� أراد �ن 

أ��م، Cم ا��وى إ� ا���ء وھ� د<�ن ��� �2ل �ز و+ل ����5ن و+�ل �5 ا���ء اد��� ����� و�2رھ� و�+و���، 
  . وأو�� �5 �ل ���ء أ�رھ� ��75ل <��1ن �5 �و��ن �5رغ �ن <�ق ا���وات وا�رض �5 ��� أ��م

ا�9�� �� أردت ���� �5ط����7 ���� طو�� أو : م ا���4 5وق ���وا��، Cم �2ل ����وات وا�رضCم ا��وى �5 ا�و
��أ���� ط��9�ن Cم +�ل إ�را5�ل ا�ظ�م اذي أ�رم �1ر��، و+��� �ن ���� �ر�� ��� ��ء أن �<��1م 5طو�2م : �رھ� �2

 و���م �� أھل ا���ب ا�ول ��� م ���رھ� ����، وا�ط��ھم �1ر�� �5م 5وق <��1 �ن ���وا�� وأر-� ��5ن ���
�ن ����� ��� $ ���� و��م �ن ����م، 5�ز�م أھل ا���ب أن $ �ز  ��U�� ����ر1C ���5ل �� ����م �ن �ظ��� و

و+ل <��1م 5+�ل 2رار أ2دا��م ��� ا�رض ا����� ا���� �ن ا�ر-�ن، Cم <ر+وا �5 ھواء �� ��ن ذك ��� 
واء �� ��ن ا���ء وا�رض، Cم �5 ھواء �� ��ن ا���وات وا�رض Cم أ��دوا 5وق ذك ��� @ ����� <ر+وا �5 ھ

  . إ@ $ �ز و+ل

��ن ���� ��� $ ���� و��م ���� �دق و�ق  ��� ����� �5 �و2د و�ف $ �ز و+ل ذك �ن ��وه ���رك و���
ٌ�Iل ��Pل : ����15ل وھو �ذ�ر Pرة ا+�ھ��ن �� و�ظم ���7 و��و �� َِ َ ٍ�	ذاب وا = ََ ِ ٍَ ََ د�� داع ��ذاب وا42 : أيِ

ِ�"��/ر�ن ��س �� دا/= �ن � ذي ا��	�رج  ِ َ َ ٌ َ ْْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ + َ َ َُ َ�ِ/��N: إ� 2و ْ َ 
ًر �Nرا ��� ِ َ ً ْ َ ْ .  

�ر�� و+�ل  ���5����ن ذي ا+)ل وا�Aرام و �<ر ��و آدم �5 ����5ت �� ��ن ا�رض إ� ����� اذي �� ا��1ل 
�5�س ��� ا�)��9 اذ�ن ���وا ذك ��� إ@ وھ� أ�ظم ��� �� 2راره ��دوا إ�� <���ن أف ��� �2ل أن �1ط�وه 

و���� �� اوا��ون إ@ ��� $ ا�� و�ف ��� +)� 5�ز�م أھل ا�وراة �ن أھل ا���ب ا�ول أ��م أر��� أ�)ك 
��ك �5 �ورة ر+ل و��ك �5 �ورة Cور، و��ك �5 �ورة أ�د و��ك �5 �ورة ��ر، و����U أن ر�ول $ ��� 

���� و��م �2ل$  :�: ھم ا�وم أر��� T5ذا ��ن �وم ا1���� أ�دھم $ ���� �7ر��� آ<ر�ن ���5وا ���C�� و2د �2ل $ ���
 ��:��A ذP�م �و�ٌو���ل �رش ر�ك /و  َ َ َ ْ َ ُ ْ ) َ َ ْ َ ْ َ َِ ٍ ِ َِ َ َْ َُ .  

�د��C ���د �ن ���� �ن از��ر أ�� ��د ا�)م �ن : �د��C ھد�� �2ل:  إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��رث �2ل�د��C: �2ل
�س ��ده �ل و@ : أ�وب �ن ��د $ �ن �1رن �ن ��د $ �ن ���ود ر-� $ ��� �2ل �إن ر��م ���رك و���

�م ���ر، �ور ا���وات وا�رض �ن �ور و+��، وإن �1دار �ل �وم ��د�����رة ���� 5��رض ���� أ ���C ه
����س أول ا���ر وا�وم 5��� C)ث ����ت، 5�ط�4 5��� ��� �� ��ره 5�U-ب �ذك، 75ول �ن ���م �U-�� اذ�ن 

 +�ر�ل �5 ا1رن 5) ���1 ��ء إ@ ����� P�ر ا�1C�ن �����9 5(�����ون ا�رش وا�)��9 ا�1ر�ون، و��9ر ا

��ت ��� ����f ار��ن �ز و+ل ر��� ��5ك �ت ����ت5����و�� C)ث �� .  

@ إ� إ@ ھو ا�ز�ز ا���م �<�ق . Cم �ؤ�� ��� �5 ا�ر��م 5��ظر 5��� C)ث ����ت 5��ور�م �5 ا�ر��م ��ف ���ء
��ت �� ���ء ��ب �ن ���ء اذ�ور أو �زو+�م ذ�را�� وإ���C، ��5ك ��4 ����ت Cم ��ظر �5 أرزاق ا<�ق C)ث ��

��رة ����، Cم �2ل ���C م ��5ك���ٍ�ل �وم ھو /. �Iن : 5���ط ارزق �ن ���ء و�1در وھو ��ل ��ء  ْ َ ُِ َ ْ َُ ٍ ھذا �ن +
  . ���7م و�7ن ر��م �ز و+ل

�د��C �و�س �ن ���رة �ن : �د��C اوز�ر �ن ���M �2ل: �د��C ھ��م �ن ���ر �2ل: أ<�ر�� ا�ن أ�� ���م �2ل: �2ل
����� و��م �5 2و $ ��� ����ن ا ���ٍ�ل �وم ھو /. �Iن : ���س �ن أم ادرداء �ن أ�� ادرداء ر-� $  ْ َ ُِ َ ْ َُ ٍ +

  . �ن ���7 أن ��Uر ذ���، و��رج �ر��، و�ر45 2و��، و�-4 آ<ر�ن : �2ل

��رو �ن : �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن �و�ف ا�ر���� �2ل: �د��C ا�ن أ�� ���م و ��� �ن إ���ق �2ل: �2ل ��Cد�
�ن أ��� ���دة �ن ر��ح �ن ���ب �ن ��د $ ا�زدي �ن ��د $ : ��ر �2ل ����U�د��C ا��رث �ن ���دة �ن ر��ح ا

�ٍ�ل �وم ھو /. �Iن : �) ر�ول $ ��� $ ���� و��م ھذه اJ��: �� �2ل�ن ���ب ر-� $  ْ َ ُِ َ ْ َُ ٍ �� ر�ول : ���2+
  . ��Uر ذ��� و��رج �ر�� و�ر45 2و�� و�-4 آ<ر�ن : $ و�� ذاك ا�7ن؟ �2ل

�د��C ���م �ن : �د��C أ�و P��ن ز��W �2ل: � ���د �ن ا���ن اط�ر�� �2ل�د�C: �د��C ���د �ن ���د �2ل: �2ل
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��ن ا���م �ن أ�� �زة �ن �+�ھد ر��� $ �5 2و ����ن ا�ن أ��  �����َ�د�ر ا��ر :  ْ ُ ) َُ ْ   . �د�ره و�ده: �2لَ

�د��C -�رة �ن ا�ن �وذب �ن �طر ر��� : �د��C او�د �ن �+�ع �2ل:  �ن ���د �ن ا��ن �2ل�د��C إ�راھ�م: �2ل
�ٍ�ل �وم ھو /. �Iن : $ ���� �5 2و ْ َ ُِ َ ْ َُ ٍ �� ���� ���� و���ت ��� و�ر�� �U�را و�+�ب دا��� ،و���� �1�: �2ل+

��ن و��رض ��+�ت ا�ؤ���ن��  . و����� ��وى ا

ٍ�ل �وم �د��C �طرف �ن ��زن �ن ���ر �ن ��2دة : �د��C او�د �2ل: �د��C أ�و ھ��م �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل ْ َ + ُ
ٍھو /. �Iن  ْ َ ِ َ   . ن و���ك �� ��ن�<�ق �� م ��: �2لُ

�د��C : �د��C ���� �ن أ�� ��ر �ن أ�� ���ر �2ل: �د��C أ�و ھ��م �2ل: �د��C أ��د �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل
ٍ�ل �وم ھو /. �Iن إ�را9�ل �ن أ�� إ���ق �ن أ�� ���رة ��رو �ن �ر���ل  ْ َ ُِ َ ْ َُ ٍ �ن ���7 أن ���ت �ن +�ء : �2ل+

  . أ+��، و��ور �� ��ء �5 ا�ر��م، و��ز �ن ���ء، و�ذل �ن ���ء، وأن ��دي ا���ر

: �د��C ا�-ل �ن �و�� �ن ���د $ �ن أ�� ���ك �2ل: �د��C ا�ن أ�� رز�� �2ل: �د��C إ���ق �ن أ��د �2ل: �2ل
ُ����I �ن /. ا����وات وا�رض �ل �وم ھ ٍْ ْ َ ْ َ َ َ + َ ْ َ+ ُ ِ َ ْ ُِ ِ ُ ٍو /. �Iن َ ْ َ ِ ��7ل �ل �وم وارب ���رك و���� �5 �7ن وھو ا�م : �2لَ

  . �ن أ���ء $ �ز و+ل

��C ا�ن ���ن �ن أ�Pب �د: �د��C ���د �ن ��د ا�ز�ز ا��وردي �2ل: �د��C أ��د �ن +��ر �ن ��ر ا���ل �2ل: �2ل
�2ل ر�ول $ ��� $ ���� : �ن ���م �ن ھ��م �ن ���ن �ن ���د �ن ��ر�ن �ن أ�� ھر�رة ر-� $ ��� �2ل

  . إذا أراد ���9 أن �1ول � �ن 5��ون . <زا9ن $ �ز و+ل ا�)م: و��م

��د $ �ن ���د ا1��� �2ل: �2ل ��Cق �2ل: �د���د �ن إ��� ��Cواري �2ل�: �د��د��C أ�و : د��C أ��د �ن أ�� ا
��ء 2ط �ن �ن : �2ل 5-�ل �ن ���ض ر��� $ ����: �و�� �ن 5�ض ار�2 �2ل ��� �2ل $ ���رك و���

  . �ر��ن

: �د��C ��ر �ن ���� ا��و�� �2ل: �د��C ���د �ن ���د �ن Cواب �2ل: �د��C أ��د �ن ���د ا�Uدادي �2ل: �2ل
�2ل ر�ول $ : �ن ���Cن ا�را�� �ن ��ك �ن د���ر �ن ا��ن �ن أ�س �ن ��ك ر-� $ ��� �2ل�د��C ���د 

إن & �ز و+ل و�� أ�د و+��� ��2و�� واو+� ا���C ز�ردة <-راء، ���2 ا�ور 5�� �<�ق، : ��� $ ���� و��م
  . � �ل �وم و��� و5�� �رزق، و5�� ����، و5�� ���ت، و5�� ��ز، و5�� ���ل �� ���ء 5

��د $ �ن ���د �ن ز�ر�� �2ل: �2ل ��C�2ل: �د ����د �ن ��� ��Cن : �د��د��C ���م �ن <�د �ن �ز�د �ن أ�� <�د 
�ن ���د �ن +��ر �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل ���Cإن $ �ز و+ل <�ق و�� �ن درة : أ�� ��زة ا

+د، ���2 �ور، و����� �ور ��ظر ��� �ل �وم �9��C(C و���ن �ظرة �<�ق 5���، ��-�ء، د��5ه �ن ��2و�� ��راء، وز�ر
  . و�رزق، و����، و���ت، و��ز، و�ذل، و���ل �� ���ء

�د��C إ���ق �ن �����ن ارازي �ن أ�� : �د��C ا�-ل �ن ا���ح �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا���ن �2ل: �2ل
���ت : ا�وح �ن ��2و�� وأ�� أ2ول: إ��م �1وون: ���د �ن +��ر ر-� $ ��� �2لا+��د +��ر �ن أ�� ا�U�رة �ن 

  . �ن ز�ردة ������ اذھب و����� ار��ن �ز و+ل ��ده، و��4 أھل ا���وات �ر�ر ا�1م

��د $ �ن �و�س �2ل: �د��C او�د �ن أ��ن �2ل: �2ل ��Cو�ل �2ل: �د���ن �د��C ����ن �ن: �د��C ���د �ن ا ����� 
<�ق $ ���رك : �2ل ر�ول $ ��� $ ���� و��م: أ�� ��زة �ن ا-��ك �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل

و�� �ن درة ��-�ء، د��5ه �ن ز�ر+دة <-راء، ����� �ور، ���ظ إ�� �5 �ل �وم �9��C�C و���ن �ظ�،  �و���
  . ����، و���ت، و�<�ق، و�رزق، و���ل �� ���ء 

��� �ن ا���ن �2ل: �د��C او�د �2ل: ل�2 ��Cن أ�� ظ)ل : �د��د��C ا����� �د��C أ�و ادھ��ء ا��ري �ن أ��� 
�ن أ�س �ن ��ك ر-� $ ��� �2ل ����1إن & �ز و+ل و�� �ن ز�ر+دة : �2ل ر�ول $ ��� $ ���� و��م: ا

�ن +�ء . إ@ أ�� أر�م وأ�ر�م +��ت �-�� ��ر و�9��C(C <�قأ�� $ @ إ� : <-راء ��ت ا�رش، ��5ب 5�� إ��
��+  . �<�ق ���� �4 ���دة أن @ إ� إ@ $ د<ل ا

��رو �ن ��ك ارا��� �2ل: �د��C ���د �ن ��د $ �ن ر��� �2ل: �2ل ��Cم �2ل: �د��د �ن ����د : �د��C او ��Cد�
:  ز�ر�� �ن ر+�ء �ن ��وة �ن ا�واس �ن ����ن ر-� $ ��� �2لار��ن �ن �ز�د �ن +��ر �ن ��د $ �ن أ��

إذا أراد $ �ز و+ل أن �و�� ��7ره ���م ��و��، T5ذا ���م ��و�� أ<ذت : �2ل ر�ول $ ��� $ ���� و��م
وا & �+دا ر�دة �د�دة <و�5 �ن $ �ز و+ل، T5ذا ��4 �ذك أھل ا���وات ��1وا، و<ر: ا���وات ر+��، أو �2ل

�2ل ا�ق وھو ا��� ا���ر 5�1وون ���م : 5��ون أول �ن �ر45 +�ر�ل ��� $ ��� ����� و���� و��م 5�1ول +�ر�ل
  . �Cل �� �2ل +�ر�ل و����� +�ر�ل ��و�� ��ث أ�ره $ �ز و+ل �ن ا���ء وا�رض 

��د ار��ن �ن أ�� ���م �2ل: �2ل ��Cد� :��د��C او�د : �د��C ���م �ن ���د �2ل: ��� �2ل�د��C ���د �ن �وف ا
��C� م��ن �� .  
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��د ا��د : �د��C إ�����ل �ن ��د ا�ر�م �2ل: �د��C ���د �ن را45 �2ل: �2ل أ��د �ن ���د �ن �ر�M �2ل ��Cد�
ذ�ر ��دا ��7�ن إذا أد�� ا�)��9 �ن $ �ز و+ل +�ر�ل Cم ����9�ل T5ذا : ���ت وھ�� ر��� $ ���� �1ول: �2ل

: 5)ن ا�ن 5)ن ��ل �ذا و�ذا �ن ط���� ��وا�� ����، Cم �7ل ����9�ل +�ر�ل �� أ�دث ر���؟ 5�1ول: ���� �2ل
���� ��وات $ ����، Cم �7ل ����9�ل �ن �راه �ن أھل ا���ء 5�1ول ���5 ������ذا : 5)ن ا�ن 5)ن ذ�ره ��7�ن 

���� ��وات $ ���� 5) �زال �41 �ن ���ء إ� ���ء ذ�ر 5)ن ا�ن 5): أ�دث ر���؟ 5�1ول ���5 ����ن ��7�ن 
������دي 5)ن ا�ن 5)ن ��ل �ذا و�ذا �ن ������ �����5 : �2ل. ��� �41 إ� ا�رض، وإذا ذ�ر ��دا �7�وأ 

����، Cم �7ل ����9�ل +�ر�ل و��ذا أ�دث ر���؟ 5�1ول :� ����5 ������ $، 5) �زال �41 ذ�ر 5)ن ا�ن 5)ن �7�وأ 
  . �ن ���ء إ� ���ء ��� �41 إ� ا�رض

�د��C �ز�د �ن زر�4 �ن أ�� ر+�ء ���د �ن : �د��C إ���ق �ن إ�راھ�م �2ل: �د��C ���د �ن ا���س �ن أ�وب �2ل: �2ل
���� �ْو�و أ:�� /. ا�رض �ن ��رة أ 
م وا���: إ�����ل �ن ا��ن ر��� $ ���� �5 2و َ َ َ َ ْ َ ْ َْ َ ْ ٌَ ْ َ ٍَ ِ َِ +ْ ِ ِر ��ده �ن �	ده َ ِ ِْ َ ُ ُ َ ُْ B

ٍ��	� أ��ر  ُ ْ َ ْ ََ �ن أ�ري �ذا و�ذا ��د : و +�ل �+ر ا�رض أ2)�� و+�ل ��ء ا��ر �5 دواة، و�2ل �ز و+ل: �2لُ
  . ��ء ا��ر و���رت ا�2)م

�د��C ا���س �ن �ز�د �ن ���د �ن ��2دة ر��� $ ���� 2و� : �د��C ��1وب �ن ����ن �2ل: و�د �2ل�د��C ا: �2ل
�ٌو�و أ:�� /. ا�رض �ن ��رة أ 
م : ��� َ ْ َْ َ ٍَ ِ َِ َ ْ َ ْ ََ +ْ ِ ���د، �75زل $ �ز و+ل �� إ��� ھذا �)م أو�ك أن : �2ل ا��ر�ونَ

و ��ن �+ر ا�رض أ2)�� و��ء ا��ر ���� أ��ر ���رت ا�2)م و��د ��ء ا��ر �2ل أن ���د : �1ول. ����ون
�����+�9ب ر�� ���� و����� و<��1 و . 

  

� ا���-�ر �ظ�� $، T5ن �ن ا���-ر �ظ�� �5 ھذه ا�CJر وھذه ا���د�ث ����2 �+ل �ظم 2در ر�� �5 $ ���
�، 5ر��� ������ و���� ھو ا�ظ�م �ظ�م ���7، و�ظ�م  ���2 و�Uرت اد��� �5 ���2 وم ��ق �ن ��ظ�� إ@ $���

�ظ��� �� �دل ��� ذك ا1رآن ا�ر�م و���� �� �دل ���� ا�د�ث ا��وي، و���� �� �دل �5ن. أ�ره، و�ظ�م ���5  ����
�ن �� ����C���� و��م ف ا��� ا�� 5�روا ��� ���ب $ ���� و���ا�CJر وا�CJر ا $ ��� ����.  

  
  ا��2ت ا��. �دل �"� �ظ�� ا���6ق �ن ا��رآن

  
ق ������ و���� إ�� ���ظ ا����ء أو�>�ظ�� ا ������ظ ا���5ل أو �ذ�ر ا���ت،  �51رآن ���وء ��J��ت ا�� �دل 

���� �َھو :T5ذا و�ف ���� �1و َ� ا�ذي ?  ُ +ِ ُ ِإ�� إ? ھو ���م ا��Mب وا����دة+ ِ َِ َُ َ ْ َ َ+ َ ْ + َُ ِ م اU�ب ً ��ن ذك ��ظ��� َِ��أي أ�� 
  .وا���دة @ أ�د ���م اU�ب P�ره

و�ذك إذا  رأوه �ن �<�و���2 ا�� أ+راھ�، وأظ�رھ�،ا<�ق وإن م �41 وا���دة �ن ��ھدوه و اU�ب �� �Pب �ن
� ا����ء ا���� ��ن ھذا �ن ��ظ��� ������ وأ�� ����� أو ��� ���� ������ء ا���� �Cل  ا���-روا أ�� ���

���� �َھو :2و َ� ا�ذي ? إ�� إ? ھو ���م ا��Mب وا����دة ھو ُ َ َ ْ َ َُ َ ُِ ِ ِ ِ+ َ ْ + َ َ +ُ ِ َِ ُ ُا�ر��ن ا�ر��م + ِ + َ ْ +ُ � :ھذا �ن أ���ء $ و�ذك 2و

َھو ُا��"ك ا��دوس ُ َB ُ ْ ُْ و��+��ر،  ، و�����م،إ� آ<ر ا����ء ا���� و��� ���� ����ك، و��1دوس، و���ز�ز ِ
ق، ا��رئ ا��ور، و����Uر ا��1ر و����� ھذه ا����ء�>و��� �دل ���� أ�ر �ظ�م �ن ا���-ره  و������ر، و��

�ظم $ ���� �5 ���2 و�ظ�� .  

  
  

  �ن :ظر /. ا��6"و �ت �رف �ظ�� �
  

T5 ،�����ورU� ���5�ر ��د �رو���، <���1 ���  �� <�ق ا���واتًو�ذك أ�-� �ن ��ظ��� ا�ظر �5 �<�و���2 ا��و�� وا
���T5 ظ�� �5 ��1�>�ن 5��ون أ�ره ��ن ا��ف وا�ون @ �1ول : أ�ره ��ء أن �1ول � أ<�ر �5 ��� أ��م وو ��ء 

  .ھذه ا���وات ا��و�� @ �1در 2درھ� إ@ $. ّ�ن ��ل و��ون: إذا �2ل � �ن �ر��ن �ل: ���ء

 أي ����ر ا��روف ��� �1ط4 ھذه ا����5 أن �� ��ن ا���ء وا�رض ���رة <�����9 ��م ا�د�ثورد �5 

��م �س ��م و@ ��رة أ�وام و@ ���9 ��م <�س �9����> .����ذك �Cف . �ظ���� ��ث رداھ� @ �ك أن ھذا د�ل 
�9����> ���Cء +ر���، و����وات أي +ر��� �ل �����م ھذه ا.  

T5ن $ ���� ��1-�� إذا ��ء و��ون �U�رة   ���ء �� ��ن �ل ���ء�ن ���رة <�����9 ��م و�4 ذكوھ�ذا �� ��ن �ل
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َو�� :���� �1�رة �5 �2-�� ������ ��� �5 2ول $ َ دروا � �ق  دره وا�رض ���	�  ���C �وم َ ْ َ َ ْ ً َ ُ ْ َ َ ُُ +ُ َ َ َِ َِ ْ ِ ْ ََ +  �����ِا� َِ َ ْ

ِوا����وات �طو��ت ����:� ِ ِ َ + َ َ + َِ ٌِ ُْ
 ا���وات �طو��ت �5 �وم ا1���� ������ أ<�ر �7ن ا�رض �2-�� ��1-�� ��� ���ء، وأن 

  .��� ���ء: أي

���5ذ�ر أن ارب   �����،��� $ ���� و��م ��د �رة ا���ر ��� ����� وأ<ذ �ذ�ر ��+�د $ ���� ًو�ذك أ�-� ا
أ�� ا��ك  :��1-�� ��د�� Cم ��زھ� 5�1ول ��1ض ا�<�و�2ت ��1ض ا���وات وا�رض و+��4 ا�<�و�2ت وا�و+ودات،

���� و��م �ذ�ر ذك أ�ن ا+��رون؟ أ�ن ا����رون؟ $ ��� ����2وا وأ<ذ ا ��� ���� �: و�ذ�ر ��+�د ارب ���
 2د ذ�ر $ ���� أ�� <�ق ھذه. ا���ر ��ث إ�� �ذ�ر �ظ�� $ ������ و���� ف ��ا���ر +�ل �ر�+: أ��2ط ��؟ ����

� ٌا�<�و�2ت ا��و�� ��� ���ء أ�� <���1 ��� ��ء وأ��� ��<رة �ذ�� ��7ره ��� �5 2ول��� $: 
/َ ً��	"وا a أ:دادا  َ َ ْ ََ ِ ِ+ ُ َ ْ
َوأ:�م �	"�ون ُ ْ ََ َ ُ ْْ َ

� ��د�� �ر�5م �ظ��� ������ و����، وأ<�ر: أي ��� �� �<�ق ھذه ا�<�و�2ت C� �5ل 2و���: 

��Cھن ��= ���وات /. �و��ن وأو�� /. �ل ���ء/ٍ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ) ُ ِ ِ ٍَ ِ + ُ َ َ
َأ�رھ�  َ ْ ذ�ر <�ق ا�رض �5 �و��ن، و2در 5��� أ2وا���  ��د�� َ

  .وأرزا��2 �5 أر��� أ��م �واء ����9�ن

َا���P :�ذك أ<�ر ���7 ار��4 إ� ا���ء ��� ���ء و�2ل �� وFرض ِ َطو�� أو �رھ�  ���� أ��:� ط�P	�ن ِْ ًِ ِ َ َ ََ َ َ َْ ْ ْ ً َْ ََ
أي أن  

�ذك 2د . @ ���� و@ ��7<ر: أي. ط���9 �ظ�� $ ط���9 � أ���� ط��9�ن ا�<�و�2ت ���� +��دھ� و���ر��� ����
^ورد ��� اذ�ن �+��ون �4 $  ّ���� ���7 �د�4 ا���وات وا�رض �� ذ�ر �و��ده ������ وأ�� ھو اوا�د ا��د أ<�ر
��َو�	 : أ<رى �1و�آ َ �م ُ"واَ�aْ �ر��ء ا��ن و6" ُِ َ َ ََ َ َْ َ ُ+ ِ ُو6ر وا ھو اذي <��1م: و<��1م أي +ِ َ ََ

ٍ�� �:�ن و�:�ت  َِ َ َ ََ ُ  :أي َ
��� ��ر�ون، ا��د�وا ذك �زه ���� ��ن أن ��ون � ود، وأن ��ون � �����  ا��د�وا � ���ن و���ت ������ و���

ًا�6ذ ���N� و? و�دا َ�� زو+�: أي َ ََ َ َ ًَ ِ َ َ +
 .  

ُ�د�=  أي ��د����و�ذك �زه ���� ���7 �د�4 ا���وات وا�رض ُا����وات وا�رض أ:� ��ون �� و�د و�م ��ن �� َِ َُ َ َ َ ْْ ٌ ُُ َ ُ +ْ َ َ َ ْ َ َ َ +َ ِ َ ِ 

���Nٌ� و6"ق �ل �.ء وھو ��ل �.ء �"�م ) +ِ َِ ْ َ َ ْ َ َ ٍَ ٍَ ُ َ ُ َِ ُ َ َ ٌ
م ��ل ��ُ��مَذ :وو�د ���� �1و���ء وھو ��ل ��ء ���م  �ل ��ء  ُ ِ 

َ� ر��م ? إ�� إ? ھو B َُ + َ َِ َِ ْ ُ ُ و��7ل ھذه ا���د�ث و�� أ����� �ظم ر�� ����1  إذا ��7ل ا���م ا1رآن. و��و ذك �ن اJ��ت +
  . $إ@ وم ��<ذ �5 ���2 �ن ����ق ا��ظ�م

 

  .ا�)م ����م ور��� $

��ن، و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن �����. ار��ن ار��م ��م $��و��� آ� و����  ���د ا��د & رب ا
  .أ+���ن

  �ن�����ل إن ��ء $. ����ن �ن إ���ل ا���ق اذي ��� ����د�ن إ@ �5 ذك ا�وم ���ذر �ن ا���وع ا��-� ��ث م

  .ھذا ا�وم �1�� ا�����4 ا����د، و�وا� ادرا�� ��� ���ت، وا��د &
  

  ����I�ل /. ا��6"و �ت :��دل �"� �ظ�� ا���6ق
  

ق �������>�ظ�� ا ��� �و���� �Cل ا�)م ��� أ����9  ��� �1رأ �5 ���ب ا�ظ��، وذك ا���ب �دور �ول ا�د
 ����� ���ً�ذك أ�-� ��� ���ت $ ���� ود@� ��ك . وا���1د �Cو��� و��ر�5 ��ك ا�����ا���� ود@� ا����ء 

�ظ�� ������ ���ل ًا���ت أ�-�  (���1 $ ���� و+���� آ�� ود�> ��ق، و�ذك أ�-� ا�<�و�2ت ا�>ًا �ظ���  ً
���ده إ� ا���ر 5��� و�����7  ��� �Cلو+)� و��ر���9 و���ل 2در�� ������، ود��� �ِن /.ِإ :2و 6ِ"ق ا����وات  + َ َ + ِ ْ َ

ٍوا�رض وا�6
ف ا�"�ل وا�:��ر ��2ت ِ َِ َ َ ْ َ ْ ََ + َ ِْ + ِْ ِ َ
ِ�و�. ا����ب  َِ ْ َْ ُ ِ .  

أن : ف �� أو ���ذا أ<رج �ن ھذا او�ل؟ �15لو�9ل ��ض ا�� و�ل �ن 2رأھ� وم ����ر 5��� :ورد �5 �د�ث �ر5وع
� أن  ِ���ر إ� ا��ر اJ��ت ا�� �5 آ<ر �ورة آل ��ران، وأن 5��� آ��ت و��ر ذ�ر $ �1رأھن وھو ����1ن،���

����1ون و����7ون 5���، و��ر5ون �ذك  �ھل ا�1ول اذ�ن: أي. 5��� آ��ت و�ن ��ك اJ��ت إ��� ھ� �و� ا���ب
��� �ن <���1؛ وذك �ن ا�<�و�2تد ���ق ������ ��ب اJ��ت،  @�>ق ��ث إن ا�>ُ���7ل 5��� و���دل ��� ��� ا

ق، وإذا �ر5وا ذك �ر5وا أ�� أھل أن ُ���د واد@@ت�>�ظ�� ا ���وأھل أن ُ���د، و�ر5وا أ��  ���ده ؛ ���دوا ��� 
ق 5+��وا  ا��ر��ن �ن وذك �ن �ن���� �2در ��� �ل ��ء @ ��+زه ��ء، �>ر45 ��ض ا�<�و�2ت إ� ر��� ا

ق آ�� أ<رى�>ق و��ظ��ن ��<�وق �5م ��و�وا �ذك ��ظ��ن �4 ا�>�ق �ق  ���دو���، ���5وا �ذك ����1�ن �>�
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  .��ظ���

  
  ا�رد �"� �ن أ:�روا ا��	ث وإ��Aت  در�� �"� ذ�ك

  
$ @ �1در ��� أن ���د ا�و��  ^رة $ ���� ���� اذ�ن ���رون ا��ث و�د�ون أن�ذك �ن ا��ر��ن �ن �ك �5 2د

ً��د ا��رق و��د أن ��و�وا �ظ��� ور���5، �5�ن �م ���ل �ظ��� و���ل 2در��، وأ�� �2در ��� �ل ��ء، وأ��  ً ���� $
6�ُ"ق :و�ت أ�ظ�رھم و�2ل. ا�<�و�2ت  اذي <�ق ھذه ْ ََ

ْا����وات وا�رض أ�  َ ِ ْ َ َ َ +َ ْ ِ�ر �ن 6"ق ا�:�سِ ِ+ َْ ْ ِ ُ ���روا �5 : أي َ
�د�م ذك ��� أ�� ھو اذي <��1م �2ل ���� <�ق ���9�+�ُ� :ا���وات و<�ق ا�رض و +ا�ذي 6"��م Aم رز �م Aم  + ْ + ُْ َ ُ َُ َ ُ ََ َ +ِ

ِ�����م Aم ���� ْ ُ ُ+ ُْ ُ ُ ْ�مِ ��دة ��د ا�وت 5ذ�رھم ���7 اذي <��1م واذي ��ر �م أ���ب ارزق،  وذك ���م ��وا ُA�5 ا
أن �ن أ�رك ��& ���� 15د  ً� ���إذا ���7وا و���1وا �ر5وا وا��دوا ��� أ�� �2در ��� أن ���دھم، وا��دوا أ�- ���5وا

ق و2د �ظم ا�<�وق وا�<�وق -��ف�>  .1��ّص ا

T5ن ا�A��ن اذي أ�ط�ه $ ���� ا�1ل  ذك �ن ا���ھد أن <�ق ا�A��ن أ�+ب ا�<�و�2ت ا��وا��� ا���ر��، و�4
ر ��� أن �رد اJ@م وا��زان ا�� ���ر��، @ ً���� -را و@ ����، @ �1د وا��م وا��ر�5 �4 ذك ��T5 -��ف @ ���ك

���  .أن �رد ا�وت ��� أو �ن �����، @ �1در ��� أن ���� �ن ��ت �ن أ�2ر�� �1در 

  
  �ن �Aت �� ا�6"ق ھو ا��ق �Iن �	�د

  
ق ھو ارب ���� اذي @ ��+زه ��ء أراده،�>�1، وأن ا�> ��� أن Cم ���دل ��د ذك � 5���دل �ذك ��� أن 

�ق �ذه ا�<�و�2ت ھو ا����ق ����دة و�ده 5�<�ص �>ًاد��ء، و�<�ص � ا���دة، و�ذك أ�-� ��ظ�� �ق  ا
أ���ءه و����� و�)��، و��دق ر��� اذ�ن أر���م �د�ون ا��س إ� ��ر�5 $  ا��ظ�م، و���رف ��ظ���، و���رم

����د�� و�ده ��� �  .وإ

����دهإذا �ظر�� �5 ا�د ���� $ ����� ��ق و�ده،   ا�>��� أ�� ا �و+د�� أن $ �<�ر ���ده ��ذه ا�د� إ�� �د@
��� أ�� ا���ود و�ده �Cل اJ��ت ا�� �5 �ورة ا��ل وإ�� �ْأم �ن :�د@ َ ْ 6َ"ق ا����وات وا�رض وأ:زل ��م �ن  َ ِ ِْ َُ َ ْ ََ ْ ََ َ َ ْ َ َ َ +َ َ

ًا����ء ��ء َ َ َ/I:��:� �� �داPق ِ+ ِ َِ َ َِ َ ْ ْ َ ُ ذات ���� �� ��ن ��م أن �:��واَ ْ ُ ُ َِ ْ ََ ْ َ َ َ ْ ٍَ َ َ
َ��رھ�  َ َ َ

ٌأإ�� :اJ�� �1و� <�م  َ ِ َ � =�ِ + َ  وھ�ذا اJ��ت َ
�ٌأإ�� :ا�� ��دھ� �<�م �ل آ�� �1و َ ِ َ � =�ِ + َ ً���ودا �4 $ : ًھل ھ��ك إ� ����ق أن �ؤ� وأن ��<ذ إ��؟ ���� :أي َ

����.  

� و�ده، وو أن ا���د و��: ا+وابA4 $ �ل ھو ا� �ا�<�ط�ون ���7وا، و2رءوا ھذه اJ��ت و�دھ�  �م�س ھ��ك إ
$ آ�� ُ���دون، و�ن 2د ���+ب ��ف أ��م ����ون ھذه اJ��ت و�4 ذك م  �ر5وا �ذك أ��م -�ون ��ث +��وا �4

ِ���	وا ��ذا ا��رآن وا�Mوا /�� َ? :2د ��� $ ���م أ��م �2وا. ���؟ و�ل ا+واب أ��م @ �����ون ����روا ِ ِْ َ ْ َ ُ َ َْ ْ ِْ ُ َ َ
  ����

@ �����وا إ� ھذا ا1رآن �<��5 أ��م إذا ا����وه �د<ل �5 : و�1وون ً��-�م ��-� ���ون ����ءھم، و��Uرھم،
  .�2و��م

  
  آ�Aر ا��	�N. /. ط�س ا��	ر/� ��a وو�وب ا��و��

�� آ�Cر �5 ط�س ا��ر�5 �5م �� أ��م أ�ر�وا و�ظ�واً�ذك أ�-� @ ������� ا�� ا�<ذوھ� �4  ّ �ك أن اJھذه ا
و�5 ا����� ��ن ذك �ن أ��ر ا����ب ا����9 ����م و��ن  ً$، و�ذك أ�-� أ�وا ا���9ت، وا����وا �5 اذ�وب

�، وأ���وا   ����، وأ��2وا ��1و��م، و2رءوا ا1رآن، وا����وااد@@ت، و�ذا اذ�ن ھداھم $ ا��1ل �ذه اJ��ت و�ذه
ق ������  ا��دوا �� ��� أ�� �ن $ ����، وا��دوا �� ��� �دق �ن +�ء ��،�>ًوا��دوا أ�-� ��� و�دا��� ارب ا

  . و��5وه��� ذك �Cرة اذ�ن د<�وا �5 اA�)م ��د�� ���وه، و��� أ�� ا����ق ����دة، و2د دل

����ه و2د ���ت � �را+م  ا�ز��� ا�C�ر �ن ادول @ ����ون ا1رآن وإذا 2رءوه ����U ا�ر��� م �دروا �� �5 ھذه
،���وإ��� ھ� �را+م ������ ��وت ���� �)��P و����� وإ�+�زه  ًّو�ن ��ك ا�را+م @ ���ر ��1 �ن �)��P، و2وة أ��

ذ�ن �5 ��دها اذي أ�+ز $ �� ا��ر.  

ًواذ�ن ����وا ������ ����U ا����� ا�ر��� ���وا أ�-� . ً��ر+�� و�4 ذك T5ن ا�C�ر ���م اھ�دوا ��د أن 2رءوه وو
��رف ا��U ا�ر��� وأ<ذ ا���ف و2رأ أول آ�� �5 �ورة أ�رع إ ��ا�1رة وھ� 2و�  ��د��1؛ ��� أن ��-�م 

�َذ�ك :��� ِ ِا����ب ? ر�ب /�� َ ِ َِ ْ َ َُ َْ
 أ�� @ ر�ب أول آ�� �ؤ�د. �ؤ�د أ�� �ق و�دق، ��5ن ��ب ����1) ر�ب 5��(���� @  

  .@ �ك 5��، و@ �و2ف �ل إ�� �ق و�دق: ����
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ق ������، إن ا1رآن: 1�5ول�>�ظ�� ا ����ظ�� �����، و��� و+وب ��ظ������ء ��J��ت ا�� �دل  ���ً�واء   و
ا�� و�ف ��� ����، أو �ذ�ر أ��5�  �ذ�ر أ����9 ا�� ��� ��� ���� و�� ���دل ��� ���� �ن �����، أو �ذ�ر �����

 ً�� �ر�د، وأ�� ا���ل �� �ر�د، و�ذك أ�-� �ذ�ر �� ��2 �ن ا�1ص ا�� أ-���5 إ� ���� أ�� ���ل �� ���ء، و���م
�1����5ًّن ��1ل ��1 ھذه ا��وص ��T5. و�� و42 ��م، وھ�ذا ���4 ذك �ن ا��م ا َ:  

  .��دق ����7 �ن $ ���� :ًأو?

��:�Aً: رف���ءه و��و��ر �ِ/""� :�ذك و���ده ، ��� و 2رأ 2ول $ ���� ��رف �ظ�� ارب ���� و+) ِ+ َ
(ا���د رب   َ ْ َُ ْ

ِا����وات ورب ا�رض ْ ) َ َ َ َ +َ ْ ُ رب ا�	����ن و��ِ َ َ َْ َ ) ََ ُا���ر��ء /. ا����وات وا�رض وھو ا�	ز�ز ا����م ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ َ َ + ُ َ ْْ ْ ْ ُْ ِ ُِ ِ َ
 وا��رف �ذك أي 

 �  .�طر�ن �ن ھذا ا1رآن 5���� ھذه ا�+�9ب وا��ظ�م.�و�� 

�A��Aو: �و�<�ص د��ءه و���د�� &، و����د �ن �� ��� $ ���، و���5ظ  ً��ظم 2در ر�� �5 ���2 و���1 ��ظ�� & ���
��� ط���� و���د��.  

+�� و�ن ���ه: ًورا����� ����ر، وأ���� �ق؛ أن ا+�� �ق وأن  ��دق �و�ده وو��ده، ��دق ���7 و�د �ن أط���
و�5 ا�رب �ن ا��1ب، و�ذك ��ون ��ن �ظم $ ���� �ق  �+د و�+��د �5 ط�ب اCوابا��ر �ق، Cم ��د ذك 

  .ا1راءة واJن �وا�ل. ��ظ���
  

  ذ�ر �4و � �= �ظ�م  در��
  

��ن، وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ� و���� . ��م $ ار��ن ار��م��ا��د & رب ا
  . أ+���ن

  :  ر��� $ �����2ل

  . ذ�ر �وع �ن ��و ر��� �ز و+ل و�ظ�م 2در�� و�Cرة رأ��5 وط�� و��وه و+وده و�ر�� ������

�ن ���1ل �ن ���ن : �د��C أ�و �ر�ب �2ل: �د��C أ�و ���� ارازي �2ل: �2ل M�� ر �ن���د��C ���د �ن ���� �ن 
�ز و+ل �ْاد�و:. أ���ب :�ن ��ر�� �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �5 2و ْ ُِ َ َ ِ ْ ��م ْ ُ و�دو�� ��ر�و��� أ�Pر : �2لَ

�م .  

��د ار��ن �ن ���د �ن إدر�س �2ل: �2ل ��C�2ل: �د ����د��C ��ص : �د��C ا�ن وھب �2ل: �د��C �و�س �ن ��د ا�
�ز و+ل�ن ���رة �ن ز�د �ن أ��م ر-� $ �َ	"م ا��ر وأ�46 َ�:  ��� �5 2و ْ َ َ + ) ُْ ���م أ�رار ا���د وأ<�� : �2لَ

  . �ره 5) ���م

�د��C ��ص �ن ���رة : �د��C ���د �ن ���ور �2ل: �د��C ��1وب �ن ����ن �2ل: �د��C أ��د �ن ھ�رون �2ل: �2ل
  . ���ت ز�د �ن أ��م ��وه: ل�2

�ط�ء �ن : �د��C 5-�ل �ن ���ض �2ل: �د��C أ��د �ن ا�1دام �2ل: �د��C أ��د �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل ��Cد�
���� �َ�	"م ا��ر وأ�46 : ا��9ب �ن ���د �ن +��ر �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �5 2و ْ َ َ + ) ْ َُ ���م �� ��ر : �2لَ

  . �5 ���ك و���م �� ���ل Pدا

��د $ �ن ���د �ن ��1وب �2ل: �2ل ��Cأ�و ���م �2ل: �د ��Cر�2 �2ل: �د�د��C : �د��C ���د �ن أ��د �ن ا�+�ج ا
ُ�	"م :  $ �ز و+ل���ت وھب �ن ���� ر��� $ ���� �5 2ول: �ن ���� �ن ���م �2ل: �طرف �ن ��زن �2ل َ ْ َ

َ�ر وأ�46 ا� ْ َ َ +   . �� ���� ا�1وب: ا�ر �� ����رون �� وأ<��: �2ل(

ُ�	"م : �د��C �ز�د �ن ���د �ن ��2دة ر��� $ ���� 2و�: �د��C ا���س �ن او�د �2ل: أ<�ر�� أ�و ���� �2ل: �2ل َ ْ َ
P�6ْ:� ا�� َ ْ َ َ ِ�ن َِ و$ إن : ���م ھ�زه �����، وإ��P-� 5��� @ ��ب $ و@ �ر-�ه و�ن ��2دة ر��� $ ���� �2ل: أيُ

�T5 ك���(����� <�5�� اظ��� ��ده -وء ���ك �� ا�ن آدم ��ودا �ن ر�ك 5را��2م، وآCر $ �5 �را9رك و ��>� @ �
���(�  . وا�ر ��ده 

ق �2ل: �2ل�>�د��C ����ر �ن �����ن �ن أ��� �5 : �د��C ���د �ن ��د ا���� �2ل: �د��C أ��د �ن ��رو �ن ��د ا
َأ;:� وأ :� : 2ول $ �ز و+ل َْ َ ََ   . ز�م ا�-ر�� أ�� أ��P ���� وأ15ر ا<)9ق إ��: �2لْ

�د��C ا���ن �ن : ���ت أ�� �2ل: �د��C ���د �ن ��� �ن ا��ن �ن �1�ق �2ل: �د��C أ�و ���� ارازي �2ل: �2ل
���� �ُوھو ا�4Mور ا�ودود : وا2د ر��� $ �5 2و ُ َُ ُ َ َْ َ   . ا�Uور ��ؤ���ن، اودود �و���9: �2لُْ

�د��C +ر�ر �ن ���ب �ن ���د �ن : �د��C �و�� �ن ��ر �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ��� ارازي �2ل: �2ل
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���ل ��� �ن 6ردل /��ن /. 6Nرة أ: +��ر ر-� $ ��� �5 2ول $ ���A� إن �ك ��َإ: ٍ ِ ِ ٍ َِ َ ْ + َ َْ ُ َ َ َ +ْ َ ْ َْ َ ٍْ َ ُ ِ ِو /. ا����وات أو /. ِ ِ ِْ َ َ + َْ

ٌا�رض �Iت ��� � إن � �ط�ف ��6ر  ٌ َ َ ِْ ِ َِ ِ َِ َْ ُ+ ++ ْ ِ �2ل $ ���رك و���� ا�ط�ف �7���ل ���ده �ن ��ك ا�<رة أو �5 َ
  . ضا���وات أو �5 ا�ر

�د��C �ر+� �ن �ؤ�ل �2-� ا��رة : �د��C ���د �ن �رزوق ا��ري �2ل: �د��C أ�و ا���س ا�روي �2ل: �2ل
�: �2ل��� �ِ;�/ر ا�ذ:ب و ��ل ا��وب : �د��C ���ب �ن ��ر �ن ا��ن ر��� $ ���� �5 2و ِ ِْ َ+ ِْ ِ َ + ِ 5�Pر اذ�ب : �2لَ

�ن م ��ب، و��2ل ا�وب ��ن ��ب .  

: �د��C أ�و ���و�� �ن +و��ر �ن ا-��ك ر��� $ ���� �5: �د��C ھ��د �2ل: �د��C أ�و ���� ارازي �2ل: �2ل
َ در:� ��:�م ا��وت  ْ َ ْ َ ْْ ُ ُ َ َ +   . �1د�ره أن +�ل أھل ا�رض وأھل ا���ء 5�� �واء �ر���م وو-���م: �2لَ

�د��C : �د��C أ�و ��ر �ن أ�� ا��ود �2ل: �د��C ���د �ن +��ر ارازي ��Uداد �2ل: أ<�ر�� ���د �ن ز��د �2ل: �2ل
ُور�ك ا��رم : ���ت إ�راھ�م �ن ���� ر��� $ ���� 2رأ: ���د �ن ���ر �ن +��ر �ن �����ن �2ل َ B َ َْ َ ْ ِ�ن : �2لَ

  . َ�ر�� أن �رزق ��ده و���د P�ره

��4 +�ر�ل إ�راھ�م ا<��ل ��� : وأ<�ر�� ���د �ن ز��د �ن أ��د �ن أ�� ا�واري �ن ���� �ن او�د �2ل: �2ل
�ن : @ �2ل: �� �ر�م ا��و �15ل � +�ر�ل �دري �� �رم ��وه �2ل: ھو �1ول$ ��� ����� و���� و��م ������ و ���

  . ا���9 و+���� ����

��د اوھ�ب �ن <�د �ن ���د �ن ا+راح �ن أ�� ���ر �ن ���د �ن ��ب ر��� : �2ل: �2ل أ��د �ن روح ��Cد�
���� �C/�6ٌ� را/	� : $ ���� �5 2و ٌَ َ َِ ِ ً<�-ت ر+�@ ���وا �5 اد��� �ر����ن ��7وا�م إ� ا��ر، ور�5ت : �2لَ

��+  . ًر+�@ ���وا �5 اد��� ��<�-�ن ��1رھم إ� ا

��ر �ن �د��C ���� �ن ���ن �ن ���د �ن أ�� : �د��C أ�و ھ��م �2ل: �د��C ���د �ن ���� �ن ا��دCر �2ل: �2ل
�C/�6ٌ� را/	� : ا�دي ر��� $ ��� ٌَ َ َِ ِ   . <�-ت ا����ر�ن ور�5ت ا��وا-��ن : �2لَ

��د $ �ن ���د �ن ��1وب �2ل: �2ل ��Cأ�و ���م �2ل: �د ��Cط�ھر �2ل: �د �د��C �و�� �ن ر����: �د��C أ�و ا
ْ ل �� �	�I ��م ر�. �و? د��ؤ�م ����U أن ����ر ھذه اJ�� : ���ت او�د �ن أ�� او�د �1ول: ا+��� �2ل ْ ُْ ُُ َ ْ ) َ َ ْ َ َُ َ َ ِ ُ : �2لُ

  . مَ�� <���1م و� ��م ��+� إ@ أن ��7و�� �P75ر �م و��7و�� 75�ط��

��د $ �ن ا���رك �ن : ���ت أ�� �2ل: �د��C ���د �ن ��� �ن �1�ق �2ل: �د��C أ�و ���� ارازي �2ل: �2ل ��Cد�
���� �ْوأو/وا �	�دي أوف �	�د�م : ا��ن �ن ���� �ن ا-��ك ر��� $ ���� �5 2و ُ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ َِ ُِ أو5وا ��� 5ر-ت : �2لَُ

��+����م أوف �م �� .  

ٌإن ر�:� �4Mور : أظن ا�1رئ �2ل �5 2و�: �د��C ���د �ن ���م �2ل: �د��C ���د �ن ��1وب اوراق �2ل: �2ل + َُ َ َ َ + ِ
ٌ��ور  ُ ���Pور ��C�ر �ن ذ�: �2لَ���  . و��� ��ور ��1�ل �ن أ

أ<�ر�� ا���ن �ن وا2د �ن : ���ت أ�� �2ل: �د��C ���د �ن ��� ا�1��1 �2ل: �د��C أ�و ���� ارازي �2ل: �2ل
���� ��ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �5 2و M�ن أ�� �� ������، ��د�2، : �2ل���	ص : ا����5��، ھ�د��، 

�� ��ر����، ��د�2 �و�ده��<��1 ھ�د�� ���ده،  ،��5�� .  

�د��C أ�و أ��� �ن : �د��C ��م �ن �)م �2ل: �د��C إ�����ل �ن ���ن �ن وا2د ا��1C �2ل: �د��C ا�ن اط�را�� �2ل: �2ل
إن $ ���رك و���� : �2ل ر�ول $ ��� $ ���� و��م: ���� �ن ���د ا��1ري �ن أ�� ھر�رة ر-� $ ��� �2ل

و أ�Pل ���P� �9ل اذرة وا<رد� وا��و-�  .  

�ن ا��ت �ن : �د��C ���د �ن ���د �2ل: �د��C ���د �ن ���د �ن ���� �2ل: �2ل �����+��د��C +ر�ر �ن ��دة ا
���� و��م أ2ر�ب ر��� ���5+�� أم ���د ���5د�� �75زل $ أراه ���� ��� $: ���م �ن أ��� �ن +ده أن أ�را��� �2ل 

ٌوإذا ��Iك ���دي �:. /Y:.  ر�ب : �ز و+ل َ َ َ َِ َ َ َ) )ِ ِِ ِ َ َ َ .  

��د $ �ن ���د �ن ��1وب �2ل: �2ل ��Cد �ن ��ر �2ل: �د��� ��Cأ: �د ��Cم �ن �د�ن ����و ���و�� �ن ا���ش 
�2ت ����1د +�ءت ا�+�د� ���و إ� . ا��د & اذي و�4 ���� ا��وات: ���� �ن �روة �ن ��9�� ر-� $ 

ِ د ��= �  ول ا��. : ر�ول $ ��� $ ���� و��م، وأ�� �5 ����� ا��ت �� أ��4 �� �1ول �75زل $ �ز و+ل ِ+ َ ْ َ ََ َُ + ْ
ِ���د�ك /. زو� ْ ََ ُِ َِ ُ ��َ . 
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���م �5 ����ر ھذه اJ��ت ا��  ُ����� ھذه ا�1ول؛ �1ول �ن ��ف ا��� �ن ا�����، و�ن �)�ذة ا����� ر-� $
�ظ�� $ ������ و����، و2د �ر��5 ���آ�� 5��� د@� �ل إن �ل �<�وق 5�� آ�� ود@� ��� �2ل أن �ل  ���دون ��� 

  :��-�م

 �ــدل �ـ"ـ� أ:ــ� وا�ــد و/ـ. �ـل �ـ.ء �ـ� آ�ــ� 

  
  ا��2ت ا�دا�� �"� 4N� ا�	"م

  

���� �ُ�	"م :T5ًذا �C� ����7) اJ��ت ا�� �دل ��� ��� ا��م �Cل 2و َ ْ َا��ر وأ�46 َ ْ َ َ + �ر ا�A��ن �� : �5 �ورة ط� أي (
ْ/I�رھ� �و�ف /. :4�� و�م ��دھ� ��م :�ن �و�ف 2و� أ�ره �5 ���� وم أو ���م �� <��� ��� ��� $ ُْ ْ ُ َ ُ ُ ُ + ََ ََ َِ ِ ِ ِْ ََ َ

���م ا�ر  
م ��دث �� ���� +�ز��. �ن ا�ر أ<��و ���  .ًأ<�� �ن ا�ر ھو ا��ء اذي ��م �� و

���� �ُإ:� :�5& ���م �ر�� و���م +�ر��، و���م أ<�� �ن ذك، و�ذك 2و + َ�	"م ا���ر و�� ��46 ِ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َْ �� �<�� إذا ��م  َُ
M���ن، و���Aم �� ا����ذي َأ? :�� ���م ذك ��� ���م ا+�ر و�� �<��، و�Cل 2ول $ ���� ��T5 ���م ا+�ر وھو ا َ 

ُ�	"م �ن 6"ق وھو ا�"ط�ف ا���6ر ُ َ َ َ ْ َِ َ َْ + َ َِ ُ َْ ق �م؟��ف @ ���م �<��1 : أي ُ�>  وھو ا

� ��� ���م ��� <�ق <��1 ���م @ ��ون ��ء �ن أ�وا�م إ@ �����: ا+واب��� � :������ و����، و��Cر �5 ا1رآن 2و

ُ���م ِ ِا��Mب وا����دة َ َِ َ َ ْ+ َ ْ
م �ذك،. اذي ���ھده و�راهاU�ب ھو اذي �Pب ���، وا���دة  �� ���� � :وھ�ذا �Cل 2و

َو�� ْ��ون /. �Iن و�� ��"و �:� �ن  رآن و? �	�"ون �ن َ َ ْ ُِ ِ ِ ُِ َ َُ ْ َ ْ َ ََ ْ ْ َ َ ُ ٍَ ٍُ ُ ْ
ُ��ل إ? �:� �"��م ��ودا إذ �C�4ون /�� و�� �	زب  ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َُ ُ ُ ُ + ُِ ِ َِ ًْ ِ ِْ َ + ْ�ن  ٍ َ

��ل ذرة /. ا�رض و? /. ا��A� ر�ك �ن+ َ ْ + ) َِ ِ ٍ ِ َِ ِْ َ َ َ ِْ ْ َ��ء و?َ َ ٍأMNر �ن ذ�ك و? أ��ر إ? /. ���ب ���ن َِ ِ ُِ َ َ َ َ ٍْ ِ ِ ِ َِ ْ+ َ ََ ََ َ �و+د  2د ����� �2ل أن ْ
  .و�����

+�� �:. :@��� 2ول ��1ن و�ذك اJ�� ا�� �رت ��� �5 �ورة ��1ن ُ ََ
ِإ:�� إن �ك �  ُ َ +ْ ِ ��ل ��� �ن 6ردلَِAٍ َ ْْ + ََ ِ ٍ َ َ ْ

 ��� �ن <ردل 

ْ/��ن ُ َ ِ/. 6Nرة أو /. ا����وات أو /. ا�رض َ ْ ْ َ َ + ْ َ ََ ْ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ْ
  .أ�� ���ن �7ت ��� $، @ �<�� ���� ��ء أو ��ون �5: ���� 

م وا���م ، T5ن $ ���� ��ل ��ء ���م، وأ�� �و�وف ����م ���م ��ف �����د �ن ھذه اJ��ت ����� ا��م، وا�م ا

� ا��� ا�� ھ� �ل ��ء ���م �� ��ن و�� ��ون و�� م ��ن ��ف ��ون، Cم ��ف �����د إذا �ر��5 ھذه��� $ ��� 
م ��ل ��ء 9�5د�ك أن ���م أن $��� �راك ����C ��ت ���7 ���م وأ�� ���.  

�ِا�ذي :��7ل 2ول $ ��� ُ�راك ��ن ��وم و��"�ك /. ا����د�ن إ:� ھو ا����= + + َ + َ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ َُ َ َ+ َ َِ ِ ُB َ ُ
ُا�	"�م  ِ َ ًذك، Cم �����د أ�-�  ��7ل ْ

���5ّت ���ك، و���م �� ��ره، و�� �����، و���م <��  إذا ���ت ���7 �راك وأ�� ���م <طرات ��2ك، و���م. �را��2 $
���ده ّأ�رك و+��� �T5ك �را2ب $ ���َو��ن ���� و����-ر أ�� ر2�ب  َ ً� �"� �ل �.ء ر ��� َ َ ْ َِ ٍ َ ُ) َ ُ ؛ ذك اذ�ن  +

���م أ�وا�م و�راھم، وأ�� ���م ����� @ �<�� ���� ��ء �ن أ�رھم؛ @ �+رءون  ً����-رون دا��9 أن ر��م ������
�����ت ا�� �ر��� ����م �>�وا�ذ�ب ا�ر��ب ��ء �ن  ، T5ذا رأ�ت ا����������، و@ �1ر�ون �ن ��ء �ن ا

���ت ���7 -��ف اA���ن م ��ن ����-را دا��9 أن  ا��ر��ت، واوا42 �5 ��ء �ن ا�����ت، وا��رك �ط���تً ً
����-ر �ظ�� $، و+)�، و��ر��ءه وم ����-ر �دة �ط�� و@ �دة �1و��� وم  ر�� �راه، وإذا ا���-ر ذك م

+إن :Cوا�� و����1، وم ����-ر 2و� ����-ر ٌ�طش ر�ك ��د�د ِ ِ َ َ َ ) َ َ َْ
 �ُو� :وم ����-ر 2و + ٍ�ز�ز ذو ا:���م َ َ ُِ ْ ٌ ِ �ل  َ

ھذا . ا��ر��ت، وو42 �5 ھذه ا�����ت ��م �+�ل؛ ذك -�ف إ�����، و2وي ��� وا���Cت ���� إ�إ��� ���� ��ذه 
  .��ب �ن ا����ب

ُ:�ن :2ول $ ���� ً����-ر أ�-� �Cل ْ َ
َ در:� ��:�م ا��وت و�� :�ن ����و �ن  ُ +ِ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ِْ َ ُ َ ََ ْ ُ َ

+�س <�ق ا�A��ن  ��د أن ذ�ر $ 
�َأ/رأ��م �� ��:ون أأ:�م �6"�و:� أم :�ن ا���6�ون :�ن اذي <�1ك أ��� ا�A��ن؟ �1ول $ ��� ُ َُ ُ َِ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ُْ ُْ ْ َ ْ َْ ْ َْ َ َ َ ُ:�ن  در:� ��:�م  َُ ُ َ َ َْ َ ْ ْ+ َُ

َا��وت و�� :�ن ����و �ن ُِ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َِ َ َ ْ
1�ًّذ5ون �5 ا�ر��م �ن ھذا ا��� اذي �<�ق $ ��� ��را �و�� ھل أ��م  ��: أي. �� ���ون  ً

ْأأ:�م �<�1و�� أم $ <��1؟ اذ�ن ُ ْ َ �و:� أم :�ن ا���6�ون َ"6�َ ُُ ُِ َ َ َ ْ َْ ُْ ْ َ ق �ل ��ء ُ�>  .@ �ك أن $ ���� ھو ا
  

  6"ق � �\:��ن وأ/	���
  

�س ھو اذي �<�ق أو@ده �س ھو اذي �<�ق ذر���، �و ��ن �ذك �رص ��� أن  ا�A��ن �س اذي ھو �<�ق أ��5
ً��ون أو@ده �C) ���م ذ�ورا �C)، أو ��� أن ��ون ً��� <��1م، وم �ك 5��م ��وه وم �ك 5��م ��2ص ا<�ق، وم �ك � ًً

� ھو اذي �<��1م �1ول $ ���� �1ول 5ً��م د���� �ل $���: �ُ ْا�ذي 6"��م Aم رز �م + + ُْ َ ُ ََ ُ ََ َ +ِ �ْو��د :و�1ول ��� َ َ َ 
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�:��م Aم Nو"6+ َ + ُْ ُْ َ ْر:��مََ ُ َ 6َ"ق ْ َ َ
ْا����وات وا�رض ����ق وNور�م /�I�ن Nور�م  ُْ َُ َ ُ َ ْ َ + َ َ َ َ ْ َ َ َ +َ َ َ ) ْ ِْ َ ِ .  

ً+�ل �ذ�ور �C) : أي. ا�واد ً�� إ� �1�� ا�<�و�2ت ���وم �C) أن $ ���� أ���� �� ���ل �� ھذاًأ�-� ���� �ذك
ًا@���ل ا+��� ���C��T و�ل ���ل إ� +���، C�5) ����� ا����م  ��وة �5 اذ�ور وا��ول ، ��وة �د���5 إ� ھذا

��+د اذ�ر �ن  ً�� ا���C �ن ا-7ن و@ ����س، و�ذك أ�-� @��ض 5) �+د اذ�ر �ن ا��ز ��زو � ���ل ��-�� إ
َأ�ط� أودع 5��� ھذه ا�طرة اذي أ���� ھو اذي. ا�Aل ��زو ��� ا���C �ن ا�1ر، و�ذك ا��س ْ +�ل �.ء 6"�� Aم  َ +ُ َُ ْ َ َ ٍُ ْ

َھدى َ �  .إ�+�ده ��ل �� 2دره $ �ن ھذا ا�واد اذي 2در <��1، و2در��ذا؟ 

،��ظ��� ������ و��� ��� �^T5ذا �ر��5 أ�� 2در إ�+�دھ� �5 ھذا او+ود �5و اذي  @ �ك أن ھذا �ن آ��ت $ ادا
 ً+�ل ا�A��ن إ�����ا�وت ��� +�س ا�A��ن �7���ب ���و�� أو �U�ر أ���ب �5و ��ء  ًأ�-� 2در ا�وت ����� 2در

ًوا�دا @ ��U�ر و�ن +��� ��U�ر �ن �و�� ر-��� إ� �و�� 5ط��� إ� �و�� ���� ً ً ًإ� ����5 إ� ��) إ� ��<� إ� ھر��  ً ًِ ً ً
ًوھ�ذا أ�-� 2در ���وا��ت أ���را @ ��+�وزھ�، وھ�ذا أ�-� �1�� ا�<�و�2ت  إ� أن ��ون ��ن �رد إ� أرذل ا��ر، ً ً

  .ً� �دودا� 2در

ق،�>وأ�� �� <�ق إ@ ���� وأ�� اذي ����ق أن ���د و�ده @  @ �ك أن ھذا ��� إذا ����7 ا��2ل �رف �ذك �ظ�� ا
�ظ��� ً�ر�ك �، وھ�ذا أ�-� إذا �����7�ً �)م $ اذي أ�ز� و+��� ھدى و����� و���ء ��رف �ن �ل آ�� د@ �ظم  ً ���
ق ������ و���� و�>��� أ�� ا���ف ����ت ا���ل، وا��زه �ن ا�9�1ص �5ا (C� ًا�2وال وا���5ل، �7��5ل...  

  
  � ھو و�ده ا�ذي �ر/= و�46ض

  

�َإذا :�� ����� �ن اJ�� ا�� +�ءت �5 أول �ورة اوا��2 2ول $ ��� ِ  �C/�6 �ذ��� ��ٌو 	ت ا�وا 	� ��س �و 	� ٌ َُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ ْ
ٌرا/	� َ ًإ��� �<�ض أ���� ���وا �5 اد��� �ر����ن و�ر45 أ���� ���وا �5: ا��ف �1ول ����� أن ��ض َِ   .اد��� ��<�-�ن ً

�و+د . ���ن �س ���� ���وتٍا�A��ن ���و و�ل �وع اA ً���وم �C) أن <�ق. وا<�ض وار45 �س ھو ��ء ���وس
 ً�و+د �C) �5 ا�+�� و�5 ا�ر�� �و+د ا��دي وا�ر+ل �5 ھذا، و�5 ھذا و�ذك. ھذا ا��4 �5 ھذا و�5 ھذا و�5

�و+د �5 ا���وك و�و+د �5  ًأ�-� �و+د ھذه ا�واس ا�� ��ون ��� ا�A��ن ���� و��ره و���1 و���� و���5 و2و��
�Uا��س �5 اد��� ����و�ون ��ن ر5�4 ا1در، و��ن �<�وض  � و�و+د �5 ا�1�ر و�ن ا��دة أنا���وك و�و+د �5 ا

� ���ب و� ����� ر5��� ���ر�و�� و�1درو�� و�1د�و�� و����ون أ�� ذو: ا��س ���� ا1در 5��ون ھذا �ر���� ��د 

���� �����.  

��رام �ل ھم -���ء و15راء وأذ@ء ����ون، ��5 �وم ا1���� ا@ ًو�ذك أ�-� ��ون ھ��ك أ��س �س �م ھذا ا���ن �ن
����1ارا45، ا<�5ض،  $ ���� ھو اذي �ر45 ھذا و�<�ض ھذا �ن أ����9 ���� ا<�5ض. <�5-� را��5 ذ�ر $ أن ا

J<ر �Cل ا�م �وا�د ���� ��� ��-م إ�� ا إ��� �ن ا����ء ا�زدو+� ا�� @ ���M أن �و�ف: ارا45 ھذه �2وا
  .و�ذل ���ء ��ز �ن ���ء: ����. ا��ز، ا�ذل �زدو+�ن

���U �ن ���ء، و��1ر �ن ���ء �5و : أي. ���U و��1ر �ذك �Cل أ��. ��� أ<�ر �ذك �<�ض �ن ���ء، و�ر45 �ن ���ء
ن ا��+��ن اذ�ن ���� أن ھ��ك أ��س ���وا �ن ا����ر�ن و�. �5 �وم ا1���� ������ ا���رف �5ظ�ر ھذه ا�CJر

���وا 5�� �ن ا���� �5  ��� ا<�ق، T5ذا ��ن �5 �وم ا1���� رأ���م �ن ا�ذ� ا�<�و-�ن، اذ�ن ذھب �� ����رون
���وا أذ� @ ���ر��م ا��س و@ ��ر5ون �م ������م،  اد��� و�ن ا�ر45 و�ن ا@��زاز، و�ذك ا<�ق اJ<رون اذ�ن

��و�ون �5 ذك ا�وم ��ن ار��4 2درھم و�ر5وا ���-ل، ��5رف أن او�ف ��� إ���  ����نو���م �ن ���د $ ا
ھذا . ��� ���ء & ������ ���� ھو اذي �<�ض و�ر45، و��ط� و���4، و��ل و�1ط4 اذي ���رف �5 ا�ون ھو

  . ��ض �� دت ���� ھذه ا��وص، و$ أ��م، و��� $ ��� ��د�� ���د
  

  � �	��� وإ��ط�� ��ل �.ء�	� �"م 
  

  .ا�)م ����م ور��� $

��ن، و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د ا��د & رب. ��م $ ار��ن ار��م�� و��� آ� و���� ا

  .أ+���ن

�Cر ��ك ا���ت ا�� ������ و����، و����ون �L �ؤ�ن ا���د اذ�ن ھداھم $ ����، و�ددھم وأر�دھم ����ت ر��م
���� و��م، و�ن ا�CJر ا����� ا�� ��1وھ� �������د ا����C  ��1وا أد��� �ن ���ب $ ���� و�ن $ ��� ���� ���

ا����ل؛ 5�ؤ�ن ا���د ����  ا����� و�ن �)�ذة ا����� ر-� $ ���م، و@ �ك أن �ن آ�Cر ذك اA���ن �Cرة �ن
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،�ُ�	"م و�� ظ�ر، ���م ا�ر وأ<��،  أ�� ��ل ��ء ���م، وأ�� ���م �� <����م $ ��� َ ْ َا���ر و�� ��46 َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ
��� دل  

��م ��7� ��م اذي ھو �و�وف �� ا<�ق ����ون ����� ا1د ��� ذك ا�د� �ن ا1رآن و�ن وا���، و2د أ<�ر $ ���
  .��� �5 ا�وح ا���وظ ً�� أز@، وأ�� �4 ���� �ذك ��ب ذك

  
  6"ق ا��"م و��د�ر ا� دار /. ا�"وح ا���4وظ

  

���� و��م �2ل $ ��� ����� ��� ھو ��9ن إ�  أول �� :2د ورد أن ا��<�ق $ ا�1م �2ل � ا��ب 5+رى �5 ��ك ا
����1� +��4 ا�ر��ت و+��4 ا����ت و+��4 ا�<�و�2ت وآ+��� وأو����2،  �7ر��ب �� ���� $، ��ب � �وم ا��� $

م �� �2ل إ�+�ده، و2د و������دل ��� ذك �Cل 2ول $  ھذا ا�1د�ر ا��م وھو اذي ��م +��4 �� �5 ا�ون أن $ 
�َو�� :��� ْ��ون /. �Iن و�� ��"و �:� �ن  رآن و? �	�"ون �ن َ َ ْ ُِ ِ ِ ُِ َ َُ ْ َ ْ َ ََ ْ ْ َ َ ُ ٍَ ٍُ ُ ْ

َ�ل إ? �:� �"��م ��ودا إذ �C�4ون /�� و�� َ�  َ ُ ُ ْ َ َِ ِ َِ ًُ ُ ُ + ُْ ِ ِْ َ + ٍ
ُ�	زب ْ َُ

��ل ذرة /. ا�رض و? /. ا����ء و? A� َ�ن ر�ك �ن َ َْ َ + َ ْ + ) َ َِ ِِ ِ ٍ ِ َِ َ َ ِْ ْ ٍأMNر �ن ذ�ك و? أ��ر إ? /. ���ب ���ن َْ ِ ُِ َ َ َ َ ٍْ ِ ِ ِ َِ ْ+ َ ََ ََ َ ھذا ا���ب  ْ
ُو�:ده :ا�وح ا���وظ اذي @ ��Uدر �U�رة و@ ���رة إ@ أ���ھ�، و�ذك 2ول $ ���� ھو ََ ْ ِ  ��َ�c��4 ا��Mب ? �	"� ُ ْ َ ْ ُ ََ َ َ ِْ ِ َ

(إ? ھو و�	"م �� /. ا��ر َ َ ْ َ َ َْ َ +ِ ُ ُ َوا���ر و�� ���ط �ن ور � إ? �	" ِ + ْْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َِ ٍ َِ ُ ُْ َ �� و? ��� /.ِ�ِ ٍ + َ َ َ َُ
ِظ"��ت ا�رض و? رطب و? ���س إ? /.   ٍ ِ+ َ َ ْ ُِ ٍ ِ َ َ َ َ ْ َْ ُِ َ

ٍ���ب ���ن ِ ُ ٍ   .ز���� وأ+�� و����، J�5��ت �5 ھذا �C�رة ���وب �2ل أن �و+د َِ
  

   و�� �����Cا�م � ا�	"�م
  

�+إن :�ن أ���ء $ ���� ا���م ���رر �5 ا1رآن 2ول $ ��� ٌ� ��ل �.ء �"�م ِ )ِ َ ٍْ َ ُ ِ َ + �ُإ:� :و2و + ِ�"�م �ذات ا�Nدور ِ ُ B َِ َِ ِ ٌ 

�+إن :و2و ٌ� �"�م ��6ر ِ َِ َ ٌ ِ َ + ،��5د�وه  5ً��ون ھذا ا��� �ن أ���ء $ ا���� ا�� ُ�د�� ��� ارب ������ و���
���م، �� <��ر، و�د�وه �1وك �� ���  .ا�دور، ��و�ل �ذك إ� 2-�ء ��+�ك � ���م �ذات�: و��و�ل إ�� ��ذه ا

� ��T5 ���ل ��و+ب ذك @ �ك أن �ن آ�ن ���� ��م $��� . ��� ����و+ب ذك أن ���ل ���د�ث اذي �2ل 5�� ا
�� �5 و�ط�4 ��� أ�رارك، و���م �� �� �راك، و�را�2ك، أ5-ل اA���ن أن ���م أن $ ��ك ����C ��ت :���� و��م $

ًو�<��ه و@ �<�� أ�دا إ@ $، T5ذا �د��C ���� ��7ر �ن ا��ور  �ن آ�ن �ذك 5) �ك أ�� �وف �را2ب $،. ��2ك
و���م  و�2ل ��ف أ2دم ��� ھذا اذ�ب و$ ���� �را�� و���م �� �5 -��ري؟ ���م ا���ت، ا��ر�� �5ر و2در،

ً�1دم ��� ذ�ب وو ��ن �U�را ��� ���م   و�� أ�ر �� 5����� ذك ��� أن @ا��رار، و���م ا<����، و���م �� أ+�ر ��
م��م ��� ����� أن ر�� اذي ����� واذي ���ه �ن ذك ��  . ��� �1و� و

  
  �ن �4Nت � �	��� ا��رب

  
د�ل ذك . ��ده2ر�ب �ن � �ن ���ت $ ���� ا�� و�ف ��� ���� وا�� �ؤ�ن ��� ���ده ��� ا1رب أ�� ������

�َوإذا :2ول $ ��� ِ ٌ��Iك ���دي �:. /Y:.  ر�ب َ َ َ َِ َ َ) )ِ ِ ِ َ َ َ
ر�ول $ أ2ر�ب ر���  ��: ًأن ر+�@ �2وا روى ��ض ا���9 

�َوإذا :���5+��، أم ���د ���5د��؟ أ�زل $ ��� ِ (��Iك ���دي �: َ َ َ َِ ِ َ َ َ. /Y:.  ر�ب أ��ب د�وة ا�داع إذاَ َ َِ ِِ + ََ َ ْ ُ ٌِ ُ ِ )
ِد��ن  َ َ .  

ًّو ر�:�ه :��� :ًّ�را ��ن ا�C�ن ��� �2ل ���� ا���+�ة @ ��ون إ@ ��)م <�� ��ون: وا�رق ��ن ا�داء وا���+�ة ُ ْ + َِ َ َ َ
: أي 

��>اذي ��ن ا�C�ن، وأ�� ا�داء 5��ون ����د إذا  ً��+�ه ر�� �)�� أ���� إ��ه �ن 2رب، وھ�ذا ���ر ���+وى �ن ا�)م ا
 ً ھل ر��� 2ر�ب أم ���د؟ إذا ��ن 2ر��� ���T5:��� ���ك وأ��، �5ذا ھ�ذا �2وا ��د��� �5���� ر�5ت � ا�وت: �2ت

ًوإذا ��ن ���دا ر���5 ا��وات �15ل  �ط���، و��7� ��)م <�� ����� و����؛ @ �+�ر ��1ول ��T5 ���م ا+�ر و�� �<��،
$: .:Y/) ِ ٌ ر�ب َ ِ ُاد�وا :ض ا����ء �5 ����ر 2ول $ ������ ًذ�ر أ�-� َ َر��م �Cر�� و�46� إ:� ? ��ب ا��	�د�ن  ْ ِ َِ + ُ َ ُْ ُ B ُ َ َ ً B َ + َْ َ ُ ِ ً ْ ْ
َو? �� واد�وه 6و/� وط�	� إن َ�
Nد إ	دوا /. ا�رض ��4�+ ْ َ ُِ ًِ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ْ َ َْ ً َْ ُِ ِ َِ ِْ َ

َر��� �  ر�ب �ن ا����:�ن  َِ ِ ِْ ُ ٌ َ ْ َْ ِ َ ِ + َ
 :إن $ ���� �2ل: �15وا 

+إن ٌر��� �  ر�ب ِ َ ْ َِ َ ِ + َ
� إن $: أي. ���� 2ر��� �4 أن ا-��ر ��ود إ� ار��� �-�ن 2رب ارا�م: وم �1ل ��� 

ا��د ر���� �ذ�ر أ�� 2ر�ب وأن ر���� 2ر��� 5رPب  2ر�ب �ر���� 2ر�ب ور���� 2ر�ب �ن ا�����ن، T5ذا �7ل $
  .وأن ��Uر � ��د ذك �5 �ؤال $ أن �ر���،

 و���م ��� أن �را2ب $، ���م أ�� ��رأى و���4 �ن $ @ �ك أن �ن آ�ن �7ن $ ���� 2ر�ب �+�ب أ�� ����� ذك
 أو 2ر�ب ���م أ�وا�م، 2ر�ب �C���م و��ط��م �� ����+ون إ��، 2ر�ب ��ذب �ن ���ه 5) 2ر�ب �ر�م ���ده. أ�� 2ر�ب

  .وأ�� �س �1ر�ب ��� ً���1د ا��د أ�� ���د �ن ر�� 5���رزه �������، و���1د أ�� @ ���م ���9 �ن أ�ره
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�َو�� :ذ�ر ا���رون ��د 2ول $ ��� َ�:�م ����رون َ ُ ِْ َ َ ُ ْ ْ أن ���د �"��م ��	�م و? أ��Nر�مُْ ْ ُْ ُ ُ ُْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ََ ََ َ َ ْو? �"ود�م و��ن ظ::�م  ْ ُْ ْ َ َُ ْ ُِ َ ُ ََ ُ َ
+أن � ? �	"م ��Aرا ��� ً ْ َِ ِ َ ُ َ َ َ + + َ�	�"ون َ ُ َ ْ  �ن ا���ر �2�ل �15 �2و��م، �C�ر ��م �طو��م +��وا �5أن �C(C  ا�ن �C�ر 5ذ�ر َ

������ إذا +�ر�� و@ ������ : �15ل ا���C ھل ����ون أن $ �را�� أو ���م أ�وا�� ������؟: �15ل أ�دھم ا��+د ا�رام
4���ث ���را �Cًإذا أ�رر�� �15ل ا ْو��ن : $ ���� ھذه اJ��إن ��ن ������ إذا +�ر�� ��T5 ������ إذا أ�رر�� أ�زل :ِ ِ َ َ 

َظ::�م أن � ? �	"م ��Aرا ��� �	�"ون +ُ َ ََ ْ + ً ْ ََ َ ُ ْ َِ ِ ُ َْ + َ َ
ْوذ��م اظن ا�ؤ�ن @ �ظن ھذا  ُ ِ َ ْظ:�م ا�ذي ظ::�م �ر��م أردا�م َ ْ ْ ُُ ُ ُ ْ َ ُ Bَ ْ ) ََ ِ َ َِ  أھ���م: أي +

َ/���NIم �ن ا��6�ر�ن َِ ِ َِ ُْ ْ ْ َ ْ َ َ
 @ �� وھو اذي �ظن أن $ ������راه، وأ�� @ �ط�4 ���  ��5ذا �و�د $ �ن ��ن ��ذه ا

�راه ����C ��ن و���4 �ره و�+واه، و���م أ�وا�، و@  أ�� ا�ؤ�ن ا���T5 �1 ����-ر أن ر�� ������. اه�ره و�+و
��5�> ��� ���� ��>�.  

  
  � �	��� ���= 46. ا�6ط�ب

  
�� ���� <�ص ا�م ا���4، أن �ن أ���ء $ ا���4 وأ�� �����4 �ل ��ء ���4 +�ر ا1ول  ً�ن أ���ء $ ���� ا

  .ا�وداء �5 ظ��� ا��ل <�� ا<ط�ب، ���4 د��ب ا���� ا�وداء ��� ا�<رةو

��9���2ت  ����<�� ا��وات، Cم ذ�رت أن ا�+�د� +�ءت إ� ر�ول $ ��� $  ����ن �ن ��4: ر-� $ 
���� و��م وأ<ذت ��أ�� �1ول   ��� �ظ�رأ�ت: ����� إ� $ �� ��ل ����� و��ن زو+�� اذي ظ�ھر ����، و�2ل 

��9��َ د ��= :أ�زل $ 2و�. وإ�� �� +��ب ا��ت و�<�� ��� ��ض �)���  َِ ْ َ  ��َ�  ول ا��. ���د�ك /. زو� ْ َ ِْ ََ ُِ ِ َِ ُ + َ ُ +

ِو����. إ�� � + َ ِ ِ َ ْ َ ٌو� ���= ���ور��� إن � ���= ��Nر َ َ ٌ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ َِ ِ َ ُ+ ++ ِ ُ َ
 �-��ُو� ��4 $ وذ�ره ���-�رع ذ�ر ا��ل �� + َ 

َ���= ���ور��� َ ُ َ ُ َ ْ َُ َ
  .ا<ط�ب وذ�ر �ن أ����9 ا���4، ا���ر، و�4 ���� ا��وات ���4 +�ر ا1ول و<�� 

ًإ<���� T5ن ذك ����� ��� أن @ ����م ��وء وو ��ن  ً���4 �ل ��ء +�را أو إذا آ�ن ا��د �7ن ر�� ������ ���4 وأ��
ً�را، �ل ��ون �)�� �)�� ً���� �)�� ���دا؛ ��� ���م أن ر�� ������ �وف �C���، و�وف �+�ز�� ��� ھذا ًّ ً ا�)م،  ً

�����  �� ��� <�5��، ���4 ������ و��رات و�ر��تو���م أن ر�� ����� و@ �<��  ���C� �����، و���م أن $ ���
  .ذك

  
��  إ��Nء � أ���ل ا�	��د و���زا��م �"�

  
ً��Uدر ���� ��U� �9�رھ�، و���رھ�  ٌوإذا �ر��5 أن ر��� ������ ���م ��ل ��ء ��T5 �4 ذك 2د أ��� أ���ل ا���د وم

�ْوإن :��� �2ل ��� ِ ��ل � َA� َ��ن َ َ ْ ِ َ َ��َ�� �ن 6ردل أ��:� � ْ ْ +ِ َ َ ََ ٍ َ ْ ِ �+ر،  ��� ا<ردل �ن أ�Uر �� ���ور �ن ا���ت ��� ٍ
�َإ:�� :و�2ل $ ��� + ��ل ��� �ن 6ردل /��ن /. 6Nرة أو /. ِA� ِإن �ك ٍ ِ ِ ٍ ِْ َ َ ْ + ََ ْ ُ َ َ َْ َ ْ َْ َ ٍْ َ ُ َا����و ِ َ َات أو /. ا�رض �Iت ��� � إن � + ُ+ ++ ِ َِ َ ْ ِْ ِ ِْ َِ َ ْ

ٌ�ط�ف ِ ��6ٌر َ ِ َو�� ��ن ًأ���ل ���ده، و��ظ�� و@ ��Uدر ���9، و@ ���� أ��� َ َ َ ًّر�ك :��� َ B َِ َ َ  �������م ا��د أن أ
ْ/�ن :���� ًّ����ة ���� أ�� ���ت وو ��� <ردل وو ذرة ��� �1ول َ ��ل ذرة َA� ل�	ل ذرة �6را �ره و�ن ���A� ل�	�ٍ ِ ٍ ِ+ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ً ْ + َ ْ ََ َ ْ َ َ َْ ْ َ ْْ َ

 

ُ�را �ره َ َ ًّ �ن اذرة و�ن ا<رد� و��وھ� ��� �دل ��� أ�� �5و َ ���ً��ن $ ���� ��ر�� ���9  ������ @ �-�4 أ+ر �ن  ً
(��  .ًأ��ن 

ًإ����� و����� ��� أن ���ل ��و+��� وأن ����-ر 2رب $، و���� و��ره  �5ذه ا���ت و�� أ����� �ز�د ا��د
��وأ�� �وف ����ب ����  و�������، و�را���2 ���د �5 �ل ��@�� 5) �1دم ��� ذ�ب وھو ���م أ�� ���وب ���� ��و

���  .�ره و�)���� و��� �� �+ول �5 ���� 5) ���� ر�� طر�5 ��ن وھو ���م أن ر�� �راه، وأ�� �ط�4 

�م و@ �-�4 أ+ر �ن أ��ن ��)؛ و�4 ذك و���� �C�ب ���ده، و�+�ز��م �7 ���5 ��ن �ذك T5ن ارب ���������ً
��و، �Pور، ر��م، وأن ر���� ��1ت P-��، وأ�� ���و �ن ا���د و��+�وز ���1د ��ن �����9م؛ و�ن @  أن $ ���

����د ار���، T5ن $ ���� ��� أ�� وا�4 ار��� ��T5 �د ����� ذك ��� أن ��+رأ ��� ا���9ت و��Cر ���� و����د 
� ا��1ب ��� +�4 ��ن ذك �5��� �ِ;�/ر :2و ِ َ

ِا�ذ:ب و ��ل ا��وب �د�د ا�	��ب  ِ ِ ِ ِ َِ َ +ْ َ + ْْ َِ ��ون . وP�ر ذك �ن ا��وص ِ
��� ار���  �� و42 5���، و@ ����د$ ���� و�ر+وه 5) ���رق ���2 �ن ا��� و�ن ا���9ت ا ًا��د دا��9 �<�ف

5ً��Cر �ن ا���9ت �ل ��ون دا��9 <���9 ورا+�� ، و��Uب �5 ا��� +��ب ًً ����  .ا<وف ��� ���1ل أ

  .����4 إ� �)م ا��Aم

  
  ذ�ر ا�	رش وا��ر�. و�"و ا�رب ���رك و�	��� /وق �ر�� و�� ورد /. وNف ا�	رش وا��ر�.
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��ن، وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ��د�� ���د و��� آ� . ��م $ ار��ن ار��م��ا��د & رب ا
  . و���� أ+���ن 

�ذ�ر �رش ارب ���رك، و����، و�ر��� و�ظم <����1، و��و ارب ���رك و���� 5وق : �2ل ر��� $ ���
�ر�� .  

��د ار��ن �ن أ�� ���م ارازي �2ل: �2ل ��Cر : �د�� �����د $ �ن ���د �ن ��د : �ن ��ر �2ل2رئ  ��Cو�د
�د��C �و�ف �ن ز��د �ن أ�� إ��س ا�ن ��ت : �د��C أ�د �ن �و�� �2ل: �د��C ��ر �ن ��ر �2ل: ا�ر�م ارازي �2ل

إن $ ���رك و���� <�ق ا�رش �ن �وره وا�ر�� ���رش : وھب �ن ���� �ن وھب �ن ���� ر��� $ ���� �2ل
ا��ء ��� �5 +وف ا�ر��، وا��ء ��� ار�M، و����ب ا�)��9 اذ�ن ����ون ا�رش ����� ���رش ����ق، و

و�ول ا�رش أر��� أ���ر؛ ��ر �ن �ور ���F، و��ر �ن ��ر ��ظ�، و��ر �ن W�C أ��ض ����4 ��� ا����ر، و��ر 
 أ��� ��دد أ��� ا<�ق ���م �7-��ف �5و ���M ]�ن ��ء وا�)��9 2��م �5 ��ك ا����ر ����ون $ ���� و��رش

���� و�ذ�ره ���ك ا���� $ .  

و�2ل وھب �ن ���� �ن ��ب إن �ول ا�رش ����ن أف �ف �ن ا�)��9 ��� <�ف �ف �دورون �ول ا�رش 
ورا�9م ���ون أف ا��ل وا���ر، ��1ل ھؤ@ء و�د�ر ھؤ@ء، وإذا ا���1ل ��-�م ��-� ھ�ل ھؤ@ء و��ر ھؤ@ء، و�ن 

�وا��1م، وإذا ���وا ����ل أو9ك و����رھم ر�5وا أ�وا��م و�2وا ���: �ف 2��م أ�د��م إ� أ����2م 2د و-�وا 
�����ك و���دك أ�ت اذي @ إ� إ@ أ�ت ا���ر ذ<ر ا<)9ق ���م، و�ن وراء ھؤ@ء ���9 أف �ف �ن ا�)��9 2د 

����� ا�د ا ����رى ��� ��ورھم، �ن رءو��م إ� أ2دا��م ��ر وو�ر وزPب ر�ش �س 5��� و-�وا ا�د ا
 $ M��� م إ@، وھو���رة و@ و5رة و@ ز��P و@ ر��� و@ ���ل و@ ���2 و@ �ظم و@ �ظ�� و@ +�د و@ 

��م، و� �9��C(C رة��ك ���� ��ن ���� أذ�� و���ده ��ون �ن ا����M، وا����د @ ����� اJ<ر و�� ��ن ��+�� ا
����1 ���رة أر�����9 ��م، و�� ��ن ���� أ�دھ�� ���رة <�����9 ��م، و�� ��ن ر���� أ�دھ�� �Cل ذك، و�ن  �إ
2د�� إ� ����� ���رة 2در <�����9 ��م، و�� ��ن ر����� إ� ����� ���رة ����9 ��م، و�� ��ن 5<ذه إ� أ-)ع 

��م، و�� ��ن  �9��C(C رة��� ��رة ����9 +����ر�15 �� �-���ن �ن أ-)�� ���رة ����9 ��م، و�� ��ن ���� إ
��م، و���ه و أذن $  �9��C(C رة��� ����� ���م، و�� ��ن �ر�15 إ� ����� ���رة ���9 ��م، و�� ��ن �ر15�� إ

   .���رك و���� أن �7<ذ ��Tداھ�� +��ل ا�رض ���� �5ل، و���<رى أرض اد��� ���� �5ل

��د $ �ن ��د ا��ك اطو�ل و ���د �ن أ��د �ن ��رو �2@: �2ل ��C: �د ����را>��د $ �ن ��د اوھ�ب ا ��Cد�
��د $ �ن ���ب �ن ���ب �ن أ�� ���ب �ن أ�� ���� �وح �ن أ�� �ر�م �ن ���1ل �ن ���ن �ن : �2ل ��Cد�

���� و��م�2ل ر�ول $: ا-��ك �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل $ ���  :  

�� أراد $ �ز و+ل أن �<�ق ا��ء <�ق �ن ا�ور ��2و�� <-راء، �Pظ�� ��Uظ� ��4 ���وات و��4 أر-�ن و�� 
5��ن و�� ����ن، Cم د��ھ� ���5 أن ���ت �)م $ �ز و+ل ذا�ت ا��2و�� 5ر�2 ��� ��رت ��ءا �5و �ر��د �ن 

��1��، و�ذك إذا �ظرت إ�� را�دا أو +�ر�� �ر��د، و�ذك �ر��د �5 ا��Jر �ن �<��5 �<��5 $ �ز و+ل إ� �وم ا
����15ذك 2و� . Cم <�ق ار�M 5و-4 ا��ء ��� ار�C Mم <�ق ا�رش 5و-4 ا�رش ��� ا��ء. $ ا� �وم ا

���� : 
ًو��ن �ر�� �"� ا���ء ���"و�م أ��م أ��ن �� ُ ْ ََ َ َ ْ B َ ْ َ َ َ ْ َ َُ ََ َْ ُْ ُ ُ َِ ِ 5) �درى �م �ث �رش ارب �ز و+ل ��� ا��ء، Cم ُ
��م 5<��1 و� أف ��ن ���M $ ��ل ��ن أف ون �ن ا����M، وا����د  ����ن <�ق ا�رش �2ل ا�ر�� �7

�ر�� �� و�دي @ �ر�ك � و ���د ��دي ور�و� �5ن آ�ن �ر��� و�دق إ�� أ�� $ @ إ� إ@ أ�: ��5ب ��2 �5
�و�دي أد<��� ا+��، Cم <�ق ا�ر�� �5�ر�� أ�ظم �ن ��4 ���وات، و��4 أر-�ن، وإن ا�رش أ�ظم �ن 

ا�ر�� ���ر�� �ن �ل ��ء، وإن ا�ر�� �ن ��ت ا�رش ��ر�ض ��ز �5 +��4 ��4 ���وات و��4 أر-�ن 
  .  �U�رة �ن ��ق ادرع �5 أرض 5���ء �ن ��ت ا�رش ����1

�د��C ���� �ن أ�� ���ر �د��C : �د��C أ�و ��ر �ن إ���ق و ا��ن �ن ���M �2@: �د��C ���د �ن ا���س �2ل: �2ل
أ�ت ا�رأة إ� ا��� ��� : إ�را9�ل �ن أ�� إ���ق �ن ��د $ �ن <���� �ن ��ر �ن ا<ط�ب ر-� $ ��� �2ل

إن �ر��� و�4 ا���وات : �5ظم ارب ���رك و���� �15ل: ادع $ أن أد<ل ا+�� �2ل:  �15ت$ ���� و��م
  . رض وإن � أط�ط� �7ط�ط ار�ل إذا ر�ب �ن ��1C �� ��-ل ��� أر�4 أ���4 وا�

� �د��C ���د �ن Cور �ن ��2دة 5: �د��C ���د �ن ��د ا���� �2ل: �2ل أ<�ر�� ���د �ن ا��ن �ن ��� �ن ��ر �2ل
�ز و+ل �ُ���د: 2و َ + ا����وات ��4طرن �ن /و �ن َ ْ َِ ِ ِْ ْ َ َ َ +َ + َ َ   . �ن �ظ�� $ �ز و+ل +)�: �2لُ

���د $ �2ل: �د��C ا���س �ن ��د ا�ظ�م �2ل: �2ل أ<�ر�� ���ود اوا�ط� �2ل ��Cرا: �د�إ ��Cل �2ل�د�وأ<�ر�� : 9
�د��C ��روق �ن ا�رز��ن أ<�ر�� ا�ن أ�� زا9دة +���� �ن ا�دي �ن أ�� ��ك : ��د $ �ن ���د �ن �وار �2ل
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َو�= �ر��� ا����وات وا�رض  ْ َ َ َ + B ْ َ ََ ْ ِ ِ ُِ رض و����� ا<�ق ��� أر+���9 أر��� أ�)ك ��� ا�<رة ا�� ��ت ا�: �2لُ
�ل وا�د ���م أر��� و+وه، و+� إ���ن، وو+� أ�د، وو+� ��ر، وو+� Cور وھم 2��م ����� 2د أ��طوا ���ر-�ن 

  . وا���وات ورءو��م ��ت ا�رش وا�ر�� ��ت ا�رش و$ �ز و+ل ��� ا�ر��

�د��C : �د��C إ���ق �ن ���ور �2ل: ا���س �ن ��د ا�ظ�م �2ل�د��C : �د��C ���ود �ن ���د اوا�ط� �2ل: �2ل
إ�راھ�م �ن �و�ف �ن أ�� إ���ق �ن أ��� �ن ���ر ادھ�� �م ���م ا�ط�ن �ن ���د �ن +��ر �ن ا�ن ���س 

إن ا�ر�� اذي و�4 ا���وات وا�رض �و-4 ا1د��ن، و�� �1در 2در ا�رش إ@ اذي : ر-� $ ����� �2ل
  .  وإن ا���وات �5 <�ق ار��ن ���رك و���� �Cل ��2 �5 ��راء<��1،

�د��C أ�� �ن ��2دة �ن �C�ر : �د��C ���ذ �ن ھ��م �2ل: �د��C ���د �ن ا���C �2ل: �د��C ���د �ن ا���س �2ل: �2ل
���، إن ا�رش �طوق �: �ن أ�� �C�ر �ن أ�� ���ض �ن ��د $ �ن ��رو �ن ا��ص ر-� $ ����� �2ل

  . واو�� ��زل �5 ا�)�ل

: �د��C أ�� �2ل: �د��C وھب �ن +ر�ر �ن ��زم �2ل: �د��C ���د �ن ا���C �2ل: �د��C ���د �ن ا���س �2ل: �2ل
�ن ا�U�رة و +��ر �ن ���د �ن +��ر �ن �ط�م �ن أ��� �ن +ده +��ر  �������ت ���د �ن إ���ق �ن ��1وب �ن 

  : �ن �ط�م ر-� $ ���م �2ل

���� و��م أ�را�� �15ل $ ��� ���ا��وال �5���ق �� ر�ول $ +�دت ا���س، و-�ع ا���ل، وھ��ت : أ�� ا
 M��� م ��5 زال��و �����ز و+ل و�����4 ��& ���ك، 5��M ر�ول $ ��� $  $ ����� ��T5 �����4 �ك  $

و��ك �دري �� $؟ إن �ر�� ��� ���وا��، وأر-� ھ�ذا �Cل ا��1، وإ�� �9ط : ��� �رف ذك �5 أ�����، Cم �2ل
  . �� أط�ط ار�ل ��را�ب 

�د��C ا���ش �ن أ�� ��ر �ن : �د��C ���د �ن <�زم �2ل: �د��C أ�و �ر�ب �2ل: �د��C ���د �ن ا���س �2ل: �2ل
�� ��ن ا���ء وا�رض ���رة <�����9 ��م، و�� : �2ل ر�ول $ ��� $ ���� و��م: أ�� ذر ر-� $ ��� �2ل

����� وا�ر-�ن �Cل ذك، و�� ��ن ا���ء ا����� ��ن ا���ء إ� ا�� ����� ���رة <�����9 ��م �ذك إ� ا���ء ا
 ����  . إ� ا�رش �Cل +��4 ذك، وو ��ر�م �����م 5��� و+د��وه ���� 

ن ا���ش �ن ��رو �ن �رة �ن أ�� ��ر �ن �د��C ���-ر �: �د��C أ��د �ن �و�س �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
�Cف ا�رض ���رة <�����9 ��م، و�Cف ا��C�� : �2ل ر�ول $ ��� $ ���� و��م: أ�� ذر ر-� $ ��� �2ل

  . �Cل ذك و�� ��ن �ل أر-�ن �Cل ذك Cم ذ�ر ����ه

���Cن �ن ���د ا����ط�: �د��C ���د �ن ��د $ �ن ر��� �2ل: �2ل ��Cد $ �ن :  �2ل�د����د ار��ن �ن  ��Cد�
��� +�و�� �4 : �د��C أ�و +��ر ارازي �ن ��2دة �ن ا��ن �ن أ�� ھر�رة ر-� $ ��� �2ل: ���د اد���� �2ل

$ ور�و� : أ�درون �� ھذه؟ �2وا: ر�ول $ ��� $ ���� و��م �5رت ����� �15ل ر�ول $ ��� $ ���� و��م
رون �� 5وق ھذه ا����� ھذه روا�� ا�رض ��و��2 $ �ز و+ل إ� أھل ��د @ ���دو�� و@ ���رو�� ھل �د: أ��م �2ل

$ : T5ن 5وق ذك �و+� ���و�5، و���1 ���وظ� ھل �درون �� 5وق ذك؟ �2وا: �2ل. $ ور�و� أ��م: ذك؟ �2وا
T5ن ������ : $ ور�و� أ��م �2ل: �2ل T5ن 5وق ذك ���ء أ<رى، Cم �2ل ھل �درون �م ������؟ �2وا. ور�و� أ��م

ھل �درون �� 5وق ذك؟ : وات ��ن �ل ���ء�ن ���رة <�����9 ��م، Cم �2ل���رة <�����9 ��م ��� �د ��4 ���
T5ن ��ن ذك : $ ور�و� أ��م �2ل: T5ن 5وق ذك ا�رش �5ل �درون �م ������؟ �2وا: �2ل. $ ور�و� أ��م: �2وا

T5ن ھذه ا�رض �5ل �درون : �ل2. $ ور�و� أ��م: ھل �درون �� ھذه؟ �2وا: ��� ��ن ا���ء�ن أو ��� �2ل، Cم �2ل
إن ������ ���رة <�����9 ��م ��� �د ��4 أر-�ن ��ن �ل أرض ���رة : �2ل. $ ور�و� أ��م: �� �����؟ �2وا

��ط ��� $ ���رك و����، Cم : <�����9 ��م، Cم �2ل ����واذي ���� ��ده و د��م أ�د�م ���ل إ� ا�رض ا
ِھو ا�ول وا62ر وا�ظ�ھ: �2ل ِ+ َ ُ َ + َْ ُْ َ ٌر وا���طن وھو ��ل �.ء �"�م ُ )ِ َِ ْ َ َ َ َ ٍُ َ ُ ِ ُ ُ ْ .  

���د �ن آدم �د��C أ�� �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل ��Cن �2ل: �د���� ��Cن : �د��د��C ��2دة 
 . ����� ر�ول $ ��� $ ���� و��م ��دث أ����� 5ذ�ر ��وه: ا��ن �ن أ�� ھر�رة ر-� $ ��� �2ل

  

ق ������ و���� وأ�� @ ���ط �� <��1 ��� �2ل�>�ظ�� ا ���َو? :���� وھذه ا�CJر �دل  ً���طون �� �"�� َ ُْ ِ ِ ِِ َ ُ
: أي 

��،  @ ���ط �� ��و��م و@ ��رف ��� ذا��، و@ ����� �����، و@ �� أ<��ه �����م �ن ����� <��1 ��<�و�2ت وإ�دا
���  ����دون 5��� ���1و�� �ذك ��ب ا����رو اA�را9����ت T5ن وھب �ن ���� و��رف أن ��ض ھذه ا�CJر ��1ل �ن

إ���،  آ��� ��� أ�زل:  إ�را9�ل 5) ��د2وھم و@ ��ذ�وھم و2وواإذا �د�Cم ��و ��ب ��� إ�را9�ل، و2د ورد �5 ا�د�ث
�<��5 أن ��ون  ھذا �ذب ��ض: @ �ردوا ����م و�1ووا: أي و�� أ�زل إ��م، وإ��� وإ��م وا�د و��ن � ����ون
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ً�ذ�� @ أ�ل � ��5د2ون ��� ھو �ذب، و2د 2�م  ��ذ�ون �� وھو �ق، و@ ��د2وا �� +�ءوا �� �<��5 أن ��ون�1�ًّ 5
  :و��وھ�� إ� �C(C أ2��م و وھب ا����ء ا�CJر ا�� �روى �ن ��ب

  .�رده و@ ����1 2�م ���د �ر��� ��ذ�� �5ذا

��� ��� +�ء �5 ������ لو2�م ���د ��د�2 و��وا��15 �5ذا ����1، و��د�2، و��� ��P �5 �-�و���1ده؛ وإن ��� أ ،��ً.  

ا�CJر اطو��� ا��  5��، وھو اذي @ �دل د�ل ��� �د�2 أو ��� �ذ��، و�4 ذك ��T5 إذا رأ��� �Cل ھذه و2�م ��و2ف
أ<�ر ��ظ�� ذا�� وأ<�ر و�4 ذك T5ن $ ���� 2د  5��� ھذه ا�<��ر اUر��� ��و2ف �5 ��د���1، و��ك �5 أ�1����،

  . ا����� ��� �دل ��� ذك ��ظ�� �<�و���2، و+�ءت ا���د�ث
  

  �ن �ظ�� � �	��� إ��6ره �I:� /وق ا�	رش
  

َ�"� �5ن �ظ�� $ ���� إ<��ره ���7 5وق ا�رش إ<��ره ���7 َا�	رش ا��وى َ ْ ْ ََ ِ ْ
ًو�ذك أ�-� �ن �ظ��� و��ظ���  

َو�= :ھذه ا�<�و�2ت، و�ذك ا�ر�� 15د �2ل $ ���� ا���1د أن ا�رش ���ط ���<�و�2ت وأ�� أ�ظم �ن ُ�ر���  َِ B ِْ ُ
َا����وات وا�رض ْ َ َ َ +َ ْ إن ا�ر�� : ا�ر�� �و-4 ا1د��ن، و2�ل إن: ا�رش ����، و2�لإن ا�ر�� ھو : و2د 2�ل ِ

�� ا���وات ا��4 وا�ر-ون ا��4 �5 ا�ر�� إ@ �دراھم ���� أ1�ت �5  ���ر�2ة ��ن �دي ا�رش و+�ء �5 �د�ث
ً أ�-� ا�ذ��ن �+ن و���� �����س اذي ���ر ارأس، و���ر: ّا�رس ھو ا�+ن اذي ���س ��� ارأس ���� �رس

��ذا ��Uل ھذه ا���� دراھم �ن ھذا ا�رس؟ ا���وات  ��Uر و�رس، وادراھم 2ط4 �ن ا�-� ��ون اوا�د 2در اظ�ر
4� 4��  .ً��ن @ ���ھد إ@ أر-� وا�دة. �ظ��� �4 �ظ��� وا�ر-ون ا

،4�� � ����� ھذه ادراھم إ� ھذاو�ذك ا���وات �+�و��� �5 ھذا ا�ر��، ������ إ� $ أ��م ��1�� ا�ر-�ن ا

  .ا�رس ��� �دل �ظ�� ھذا ا�<�وق اذي ھو ا�ر��


 ���د �ن ��د ً�ذك ا�ر�� أ�-� �U�ر������� إ� ا�رش ��� ورد �5 �د�ث �ذ�ور �5 آ<ر ���ب ا�و��د �� 

2ط�� �د�د ��)2�� : ������راء �ن ا�رض ���1  �5: أي �� ا�ر�� �5 ا�رش إ@ ����1 أ1�ت �7رض 5)ة اوھ�ب
��Uل ھذه ا1ط��؟ ��ذا ��Uل �ن ھذه ا�رض؟ ھ�ذا ���� ا�ر�� إ� ا�رش  اطر5�ن أ1�ت �5 5)ة �ن ا�رض ��ذا

���ھذه . ���� ً�ظ�� ا�رش اذي <��1 $ ����، و<�� �7ن +��� �1ف ا�<�و�2ت ���ط� ���<�و�2ت ��� �دل 
  .�ف ��ظ�� �ن <��1�ظ�� ا�رش �4 أ�� �<�وق، �5

  
  �4��ر ا��راد ���	رش

  
ق اذي ھو <�ق �ل ��ء�>�ن  ا��ل أن ا�رش ا�م ��ر�ر ا�ر��4 اذي �+�س ����. ا ���� �ا��وك ��� �5 2و

َو��� ��1�س ََ
ٌ�رش �ظ�م  ِ َ ٌ ْ َ �َأھ�ذا :إ� 2و َ َ ِ�ر�ك َ ُ ْ َور/= :و�2ل �ن �و�ف إ<وة �و�ف و�2ل �ن َ َ ََ

َأ�و�� �"�   َ ْ َ َِ َ

ِا�	رش ْ َ �ن ھذا ا�رش �7<��ر   ��� ا�رشً�ر�ر �ر��4 ��ن �+�س ���� ����� ���� 5ر45 أ�و��: أي ْ �أ<�ر $ ���
���� �َا�ذ�ن :�C�رة ���� 2و ِ ْ���"ون ا�	رش و�ن �و�� ����ون ���د ر��م + ِ ) َ ْ َ ُ ) َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َِ ِِ َ ْ َُ َ ْ ُ

�)��9 ����ون  أ<�ر �7ن ھ��ك 
ً�ذك أ�-� أ<�ر �7ن ھ��ك ���� �ذا ا�رش  .ً-� �)��9 أ<رى، وا+��4 ����ون ���د $ ����ا�رش وأن �و�م أ�

������ �َو�رى :�5 2و ََ
ْا��
�P� ��/�ن �ن �ول ا�	رش ����ون ���د ر��م  ِ ) َ ْ َ ُ ) َ ُ ْ َ ْ َ َ َِ ِ ِِ َِ ْ َْ َ ِْ ) َ َ

 ���� �َو� :و�5 2و ُ��لَ ِ َ�رش ر�ك  ْ ) َ َ ْ َ
��:��A ذP�م �و�ٌ/و  َ َ َ ْ َ ُ ِْ ٍ َِ َ َْ   

  
  4N� ��"� ا�	رش و�ددھم و�ظ���م

  

أذن � أن أ�دث  :و��م����  ً����� �5 ھذه ا�CJر ���9 �ن �����م، وأ�M �ن ذك ا�د�ث اذي �2ل 5�� ��� $
����1 ���رة <�����9 ��� �ن ��ك �� ��ن ���� ���و�ر � أن �� ��ن ���� أذ�� إ� : ����. أو ��� �2ل أذ�� إ

 ��ف ��ون �1دار �1�� +�ده؟ إذا ��ن ھذه ���رة �� ��ن ���� ا�ذن. ھذه ا�دة اطو��� .����1 وھو ا��ف ���رة

  .ھذا �ن ���� ا�رشوا���ق اذي ھو ا���ب �5�ف ��1��� 

�ظ���م و�4 ذك �� <��1م $ �2ل وورد �5 �����م ����ر�ك،  ��ف ���ل: �2وا. <���1م ��ل �ر��: �� �دل 
��ن؟ ���� ��ف �ط�ق ���� �15وا��و@ أن: وأ�ت رب ا M����� أ����م �7ن ����وه �� 2دروا  إ��م ����و�� ����� $

��� ����، واد�ل 2ول��Jَو�رى : ھذه ا ََ
ْا��
�P� ��/�ن �ن �ول ا�	رش ����ون ���د ر��م  ِ ) َ ْ َ ُ ) َ ُ ْ َ ْ َ َ َِ ِ ِِ َِ ْ َْ َ ِْ ) َ َ

 � :و�ذك 2و
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َا�ذ�ن ِ ْ���"ون ا�	رش و�ن �و�� ����ون ���د ر��م + ِ ) َ ْ َ ُ ) َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َِ ِِ َ ْ َُ َ ْ ُ
ْو�ؤ�:ون �� و��  َ َ ُ َِ ِِ َ ُ 4M�ُرون �"ذ�ن آ�:واْ ََ َُ َِ ِ ِ+ ْ

ا�رش ��  �5م ���� ھذا 
$ M����� ك� و����ره �1درون ��� ���� إ@ أن �����م $ ����، ������ون ��� ذ���.  

���� و��م �2ل �)��9 إ@ <��1م،ً�ذك ورد أ�-� أ�� @ ���� �دد ا $ ��� ��� :��5 �د�ث اA�راء �� أ�ري ��

�5 ���ء وا�دة  ھو �د<�� �ل �وم ���ون أف ��ك Cم @ ��ودون إ�� ���ور �5 ا���ء ا�����، وإذاُأر�ت ا��ت ا
ً�د<�� ��)ة 5�� �C) ���ون أ�� ا�وم ا���C . ��ودون إ�� �1�� اد��� �ل �وم �د<�� �ن ا�)��9 ���ون أف ��ك و@ ً

�ددھم إ@ $ وھ�ذا �5 ا�وم اJ<ر و�� ��ده إ� آ<ر أ��م اد��� �ن اذي ���� �ددھم، @ ���� P�رھم،.  

�ِ�NI"�� :و�+ل ذك �� �زل 2ول $ ��� ِ ْ �ر و�� أدراك �� ��ر ? ���. و? �ذر �وا�� �"��ر َُ�ِ َ َ َُ َ + ُ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َِ ٌِ َ َ ََ ْ �� ��	� ��رَ� َ�"َ َ َ ْ َ َْ َ ِ َ
 

أن اذ�ن ��ذ�و��م �5 ا��ر ����  �ز�م ���د :و��4 ذك ا��ر�ون اذ�ن ��ذ�ون ����ر، و��ذ�ون ����ث �15وا
َو��  أ�زل $ �5 آ<ر اJ��- ��وذ ��&-وا�د ���م؟ ���9 ���م �ن  ��ر، وأ��م أ�Cر ا1وم أ5��+ز �ل +�	":� �د��م إ?  َ ِْ ْ ُ َ ََ َ+ ِ

ُ/�:� �"ذ�ن �4روا َ َ َ َْ ِ ِ ِ+ ً
 �َو�� :إ� 2و َ�	"م �:ود ر�ك إ? ھو َ ) َ ُ ْ َُ َ+ َِ َ ُ ا�دد ���7م  ا���زءوا ��ذا. ا���زءوا و��ن ذك ���5 �م ُ

ا��و�� ���� وأ�� أ����م : أ�� �2ل أ�� +�ل ھذا �دد �2�ل اذ�ن ھم <ز�� ا��ر، و��ن أ�Cر ا1وم ��� روي �ن: �1وون
  . ا��و�� ا�C�ن، وأ�� أ����م ���� ��ر:���م �ذ�ور ����ط� أ�� �2ل ً��رة، و�ذك أ�-� روي �ن وا�د

���5 أن : �رو�� 9ن رأ��� ���<ن رأ�� �1ول ��+د أ����م �5 ا��+د وأ��م ًأ�د�ون ���دا: �2ل ا���ر أن أ�� +�ل 2د
ًو5زع، و+�ء �ذ�ورا <���9 15�ل � �+د +�ء ��<رة ���رة، و�� أ�2ل ��� ذھل ً :� ����ك ��ذا رأ�ت؟ وإذا �داه 2د ����� 

و +�ء @<�ط��� ذك ��ك أو ��ك �)��9 :75ً<�ر ���7 رأى ���9 ھ�� �15ل ��� $ ���� و��م ا�<رة .  
  

  4N� 6ز:� ا�:�ر و�ددھم
  

ًإ��م ���� ��ر ����، : و2�ل ���� ��ر أ��: ورد �5 ��� <ز�� ا��ر اذ�ن ذ�ر أ��م ���� ��ر �2ل ��ض ا����ء
ِو��1��م �5 ا��ر ���7م ذر أو ��وه وأن �ظ��م @ ���� أو   ��1ض ���9 أف �ن ا��سو�ن �2-� ا��ك اوا�د ���م

�5ذي <�ق ھؤ@ء ا�<�و2�ن ��� ھذه ا��� ھو اذي �+ب أن @ ��رف �1دار �ظ���م إ@ ،����د  <��1م ������ و���
� و���د و��ظ�� ا<�ق، و2د أ<�ر $ ���� ��Cرة �ن <��1 �ن ���ده و���م��� �ِ/Yن :ا�)��9 ��� �5 2و ِ ُا����روا  َ َ ْْ َ

ِ/��ذ�ن �:د ر�ك ����ون �� ���"�ل ْ ُ ) َ ُ ) َ+ َ +ِ ُ ََ َ َْ ِ ِ َ
َوا�:��ر وھم ? ��I�ون  ُُ ْ َ َ َ ََ َ ْ ِ +

��ل وا���ر و� ��+دون اذ�ن �� ���د ر�ك  ����ون 
  .ا�)��9 و@ ���� �ددھم إ@ $: ����
  

��� ��P
  أط�ط ا����ء ��Aرة ا��
  

أن �9ط �� 5��� �و-4 أر�4 أ���4 إ@ و��ك 9�2م أو  أطت ا���ء و�ق �� :ورد �5 �د�ث �2ل ��� $ ���� و��م
�ظم ھذه ا���وات �� �وت: و���� أطت ���� ��ر �� أط�ط أي را�4 أو ��+د 4� ����� ���.  

�ظ�� ا���وات،2د � ���و�ذك �1�� ا�<�و�2ت T5ن ھذه ا���ء ����� و����� ���رة <�����9 ��� �����  ���� �� �دل 
T5ذا ��م ا��د �ظ�� ھذه  .ًا���ء اد���، و�ذك أ�-� �ل ���ء �����، و��ن ا���ء ا�� ����� ھذه ا����5 و��ن

  . ا�<�و�2ت ��م �ذك �ظ�� �ن <���1

  
  ��ق و���رة ا��6"وق�ظ�� ا�6

  
��ن، و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د��  .آ� و���� أ+���ن و��� ا��د & رب ا

ق�>�ظ�� ا ��������� و���� 9�5د��� أن ا���د ��ظ�ون $ ���� و���ر5ون  2راءة ا���د�ث وا�CJر ا�� �دل 
�2و��م  ��م 5�<��ون � اد�ن و���دو�� �ق ���د�� و��Uر ا�<�و�2ت �5و��ظم 2در ر��م �5 �2و �+)� و��ر���9،

�5ذ�ن. ���� ���ت ،�ق ������ و����>���دون P�ر $ و ا���-روا �ظ��  ا<�ق ���م أذ@ء ����ون أ��م �ظ�� ا
ق ������ �� �دوا ��1و��م إ� ��ك�>، و����ون ا����م �ن ا�<�و�2ت، T5ن اذ�ن ��ظ�ون ا��+�ر وا��+�ر ا

��ن أو ��ض ا�و��ء أو ��ورون �ورھم و����و��� إ� �+�رة أو �ن <�ب�� أو ��وھ� ��� �ور ��ض ا

4 �+���م و��ظ�ون ��ك ا�ور ا�� ھ� +Cث أو ���C�ل و���1ون ����� ا��Jل و�ر+ون ������  .ا

ِ دروا � �ق  دره َ�� @ �ك أن ھؤ@ء ِ ْ ََ َ+ َ َُ ��ن، +��وھ�ذا  م ��ن �5 �2و��م �ن ��ظ�م $ �� �5 �2وب ا�و��ء ا
ًّاذ�ن ��ظ�ون ��ض ا���ودات �ن ا��ر ��� وو ���وا ���دون ���� أو ���� ًأو ���� أو ر�و@، T5ن +��4 ھؤ@ء  ً
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�ظ�� �ق ������-���ء ������ إ�>  . ا

��T5ًم ��ظ�ون ��ض ا��س ��ذ�ن �C)  ���5ك ا�C�ر �ن ا���و�5 ���1دون �5 ��ض ا��ر �� @ �+وز ا���1ده
��(�+��� ا��ر �ن ا�وت  ��ر و�� ھو؟ ���1دون �5 ��د ا�1در ا ��7� �� ����<�ق �ن ��ء ���ن، Cم أ�� �� أ�� 

أو  ���دون ا��دروسً ، و�4 ذك @ �زال ھ��ك �ن ���ده �ذك �C�ر اذ�ن �C)و��وھ� ��ت وا�1-ت ����� وا��راض
أو  ا��ن أو ًّأو ���دون ���� أو ���دون ا�ن ��وان أو ���دون ا�دوي أو ���دون ����ل أو ���دون �و�ف ���دون ��ك

  .ا�ط�ء وا��4����ون ا-ر وا��4 ����ون  ��ظ�ون ھؤ@ء ���1دون أ��م أو ز�ن ا���د�ن ا���ن

د��ھم، وأ��م ��ر+ون ا�ر��ت، و�ز��ون ا����ت، و�ر�5ون ادر+�ت ���وم أ��م ��ر  ���1دون أ��م �+��ون د�وة �ن
ا��ط�ن إ� أو9ك ا�Uرور�ن  ا<�ق ���وا 5زاوا ُو+دوا �5 اد���، Cم ا�1-ت أ����م وا�1-ت �����م، و�ن أو�� �ن

����ر5ون �5 ا�ون، وأ��م ��طون �ن ���ءون، و���رون ھذا،  م أ��م ����ون وأ��م5ز�ن �م أ��م أ<�ر وز�ن 
�  ذك، ود��� أ��م �5 أ�د ا�ز��ت وأ�د ا�ر��ت ����ون �7����9م، و�د�و��م �4 $ و���طون ��� ھذا و�� أ������

َو�� 75�ن ھؤ@ء �ن ��ر�5 $؟. و��ر5ون �م <�ص �ق $ َ دروا � �ق  دره و َ َ ُِ ِ ْ ََ َ+ َ َا�رض ���	�  ���C �وم+ ْ َ َ ْ ً َ ُ ُْ ُ َ ِ َ ْ
 

ِا������ وا����وات �طو��ت ����:� ِ ِ ِ َِ + َ َ + َ َ َِ ٌِ ُْ ْ
 .  

  
  �	ظ�م ا���	� �	". دون �

  
� ��ق �5ل ھؤ@ء �م �ن ذك ��ء؟ و�ن �>��ظ�م ھؤ@ء ا��ر، وز�ن �م  ول �م ا��ط�ن أو��2م �5ھذه �ظ�� ا

ق ������ و���� ��� ���1د ذك �ن ���1دون �5  أ��م ��طون، و����ون، و����ون ا<�ر، وا�ر 5و��وھم�>����ت ا
���b زورو���ن �ذ�ت �و+ودة ����� ���1دون أ�� �����م وأ�� �����م وأ�� ���دھم وأ�� ���رھم و����1ون �5 ا�+ف ا

ق ������ 1�5ول إن ا�1د �ن ��ر�5  �5 ����م �ن ا���ذ�ب ا�� @ أ��س ��، �5ؤ@ء �� ا���-روا �ظ���>ا
ا���ت، وأن �د�ن � ا���د وأن ���ر5وا ��1و��م �ن ا�<�و�2ت، T5ذا ���وا  ���ت $ ������ و���� أن ��ظم ���ك

� ���7 وا�4، ���م،  �ظ��� ���رر ا�د� وا�CJر و��وھ� ا�� 5��� �����T5م ��ن �ظ�وا $ ���� �ق � �ذك��� $
ا���� اظ���ء ��� ا�<رة ا���ء وأ�� @ ����� ���� ا��Uت و@  و���7 ���4، ���ر أ�� ���4 د��ب ا���� ا�وداء �5

ُ����I ا���9ل �4 ا<�)ف ا��Uت، و���ن ا��9و@ت ��Uط� �Cرة ُ َ ْ ِ�ن /. ا����وات  َ َِ َ + ٍوا�رض �ل �وم ھو /. �Iنَْ ْ َ ُِ َ ْ َ ْ َُ ٍ + ِ َ ْ
 .  

���7 ا���ر @  �ن �7�، و�+�ب �ن د��ه، و���4 �ن د��ه، و��داه وط�ب ��� و@ ����U �7ن �ن �7ن ُو�ف ��ط�
�ذك و�ف ���� . ��� أ<�ر �ذك ������  ا�<�و�2ت و@ �<�� ���� ���� <�5���رى �ل ��ء �ن. �<�� ���� ��ء
1رب �ن ���ده�� .:Y/) ِ ِ ر�ب أ��ب د�وة ا�داع إذا د��ن َ َِ َ ْ ُ ٌَ + ََ َِ َ ِ ُ ِ .  

  
  �ظ�� ا��6"و �ت د��ل �"� �ظ�� ا���6ق

  
�ظ��. ًأ�-� <��1 اذي ���ھده �4 �ظ�� ھذه ا�<�و�2توھ�ذا  ���ق ������ و���� T5ذا �ر��5  @ �ك أ��� د�ل �>ا

ق C�ً) ��� ھذه ا�رض ا�� ��ن ����� U� ���T5�رة�>�ظ�� ا �ً�ذك أ�-� �ظ�� ا���وات ا���ط� . ������ إ
و  أ�� �� ��ن ا���ء وا�رض ���رة <�����9 ��� و�Cف ھذه ا���وات ��� ورد ���رض �ن �ل +����� ����

�����ر  ا��ر ا��روف ��� ا�2دام و��وھ� �� 2ط��� إ@ �5 <�����9 ��� �س �5 ���9 ��� �س ��رھ� ا��9ر  �5
<�����9 ��� �� ��ن �ل  ���ن �س �5 <�س ���ن <���� �9��� �Cف ا���وات �ل ���ء ����C و�Pظ�� ���رة

  .�����9 ���، وھ�ذا �ل ���ء���ء�ن ���رة <

ًورد أ�-� �ظ�� . ���ء أ�-� �� ��ن ا���ء ا����� و��ن ا�رش ��ر �� ��ن أ���� وأ�)ه ��� ��ن ���ء إ� �ذك
ُو���ل ���� ا�رش اذ�ن ����ون ا�رش �ن ا�)��9 اذ�ن ذ�رھم $ ِ ْ َ َ ��:��A ذP�م �و�ٌ�رش ر�ك /و  َ َ َ ْ َ ُ ْ ) َ َ ْ َِ ٍ َِ َ َْ ورد �5  َ

و�ذك �� ��ن 2د�� و���� ���رة �ذا و�ذا،  �� أذن أ�دھم و����1 ���رة <�����9 �����ن �� أن �� �ظ�� <��1م
ْ���رة <�����9 ���، وھ�ذا �ن اذي ���� ھذه ا����5 <�ق �ن <�ق $ ���� ا و�� ��ن ���� و���2 <��1م،  ذ�نَ

� و�<رھم، و2واھم ����وا �ر�� و�4 ذك �� ����ون �ر�� إ@ ������ر أو��� �َا�ذ�ن :������M ��� �5 2و ِ + 

ْ���"ون ا�	رش و�ن �و�� ����ون ���د ر��م ِ ) َ ْ َ ُ ) َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َِ ِِ َ ْ َُ َ ْ ُ
ِو�ؤ�:ون ��  ِِ َ ُ ْ ُ َو�رى َ ََ


�P� ��/�ن �ن �ول ا�	رش ����ون ْا� �َ ْ َُ ) َ ُ ْ َ ْ َ َ َِ ْ َِ ِ ِ) َ َ
ْ���د ر��م ِ ) َ ْ َِ ِ ���  .��ل ا�رش إ@ ������M ا�رش @ �1در 2دره إ@ $ ��5 �1درون 

  

 � ا��ر�. ���	رش و�ظ�� �ن�����"6   
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َو�= 2د ذ�ر $ أن ا�ر�� و�4 ا���وات وا�رض َ�ر��� ا����وات وا�رض َِ ْ َ َ َ + B َْ ْ ِ ُِ ُ
ا�ر�� ���ر�2ة ��ن �دي  

 ا�ر��. �� أ1�ت �5 �رس�ظ��� وا�ر-ون �4 ��رھ� ������ إ� ا�ر�� �دراھم �� ا�رش، �5���وات �4

أ1�ت �5 5)ة ��ذا ��Uل �ن ھذه  ���1 �د�دة ��)2�� اطر5�ن. ������ إ� ا�رش ����1 ���1ة �7رض 5)ة �ن ا�رض
ا���وات ا��4، وا�ر-ون ا��4 �5 �ف ار��ن �5 �2-� ار��ن ��Cل  ��: �2ل ًا�رض؟ ورد أ�-� �ن ا�ن ���س

 ��ذا ��Uل ھذه ا��� �5 �ف.  ا<ردل أ�Uر �ن ��� اد<ن �ن أ�Uر �� �و�ف���. ��د ��� <ردل �5 �د

��رة آ@ف �ن �ب ا<ردل �1-�� �5 �ده �5�ف ���� وا�دة (C� و �2ض  .ًا�A��ن؟ 

  
  �ن ��4ر /. �ظ�� ا�6"ق �رف �ظ�� ا���6ق

  

�ُوا�رض :ا���وات ا��4 وا�ر-ون ا��4 ��1-�� $ ��� �2ل $ ��� ْ ََ ْ
 �C�  �	���ُ َ ْ ً ََ ُ� �وم ا������ وا����وات ِ َُ + َ َ َ ْ َِ ِ ْ َ

ِ�طو��ت ����:� ِ ِ َ + َِ ٌِ ْ
ق �>��ن �+��ون �ظ�� ارب . ������ �5ذه �ظ�� ا��اذ�ن ��ظ�ون ا�و��ء أو ��ظ�ون ا

�ظ�وا P�ره �ظم 2در ر��م �5 �2و��م، و��ا���-روا �ظ���  ������ وو ��وا إ� أ�د �ن  و+)� و��ر��ءه ��
  .ا�<�و�2ت و�ن أ�Cر ا��س @ ����ون

� وھم �ؤ��ون  اذ�ن ��+رءون ��� ا�����، ����ون اذ�وب و��رون �����، و����و�ون �7وا�ر $ ً�ذك أ�-����
ق �>@ �ك . ھذه ا����� ��ر��، و�و+ب �<ط $ ً�م، و�ذك أ�-� �ؤ��ون �7ن�7ن ر��م �راھم و�7ن ر��م ھو ا

ق ������ �� أ2د�وا ��� ������ و��  أن ��ر��5م ����2، وأن إ�����م -��ف،�>وأ��م و ا���-روا �ظ�� ا
����ظ�� �ن ��: اذ�وب، وذك �1ول ��ض ا��ف �+رءوا  �و أن  .���@ ��ظر إ� �Uر اذ�ب و�ن ا�ظر إ

���ً���وم �C) أن �ن . ر�� ��� $ ا���� ����-ر �ظ�� $ ���� وأ�� �راه �� أ2دم ��� ا�����؛ ��� 2د 
�����ده، و���ه ��ذا ��ون ���� ���1 ا�ذاب و���1 ا�ذى،  ��� ��ده ��T5 ��طش �� ا��د ا���وك إذا ��رد 

 ه، و���، و��1ص ر9��� ��ذا ��ون ����؟ @ �ك أ��، �ؤذ��، و�طرده،P�ره إذا ��� ًو�ذك أ�-� �ن ��ت و@��

ر��م وھم ����-رون أن  ����� ا���ة اذ�ن ��+رءون ��� ����� و��Uر �ن ���7، و����� �+رد �<����، أ5)
  ر��م �راھم وأ�� �رم ����م ھذه ا��ر��ت؟

���ت �ن �9�Uر  ��ت و�� أ�روا ��� ھذه ا����� ووأ��م و ا���-روا ذك �� أ2د�وا ��� ھذه ا�<� @ �ك
�ظ�� ھذه ا�<�و�2ت: اذ�وب 1�5ول ���وُ��د �� ��ن �ل ���ء إ� ���ء، و�ظ�� ھذه  إن ����ك Fد� ا�� �دل 

 ًا�و+ودات، و��دھ� �ن ا��ر، و�ذك أ�-� �ذ�رك �ظ�� ا�رش وا�ر�� و�� ا�)��9، و�ظم <��1م، وار���ع ھذه
ق �ظ�م وإن ���ت .أ��� ذك�> ����دو�� 75و+دھ�  �ل ذك و���� إ� ��ظ�م �ن <���1 و�ن أو+دھ�، ���T5 �<�و�2 و

�ْأو�م :������ �2ل $ ��� َ َ َ ��ً�ر ا�ذ�ن �4روا أن ا����وات وا�رض ��:�� ر� َْ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َ + ُ َ ََ ْ +ِ ِ+ ََ
�4�:�ھ�� /َ ُ َ َْ َ َ

���ت ������ ��1��5 : أي 
�� 5��� �ن ھذه ا�وا�ب وھذه ا�5)ك، و��ر 5��� ھذه ا�وا�ب  و+�ل ����� ھذه ا��� وھذا ا�-�ء اوا�4، و+�ل 5���

  .ھذه اCوا�ت ا��9رة، وأر�� 5���

ك �ل ��ء و��اذي �+ب أن ��ظ�� ا���د، وأن ����-روا أ�� ر��م،  ھواذي أو+دھ� و<���1 ھو ارب ا�ظ�م ا
َو? :��دوا ��1و��م �ن �� �واه ��� @ ���4 و@ �-ر، ����-رون 2ول $ ���� وأ�� <��1م و�د�ر �9و��م، وأن َ 

َ�دع �ن دون � �� ? �:4	ك و? �Cرك َB ُ َ َ ُ َ َ َُ ََ ْ َِ + ِ ُ ْ ِْ 
/َ َ�دع �= � إ��� آ6ر /��ون �ن ا��	ذ��ن َ َ َ ِْ ِ+ ََ ُ َ ً َ َ ُْ َِ ُ َ َ َِ ھذه ا�د�  �5ن ا���� �Cل +
����4 إ� �)م . إ@ $ ������ و���� �ظم�ظم 2در ر�� �5 ���2، و�Uرت اد���، و�Uر أھ��� �5 ���2، وم ��ق �


 ر��� $��  .أ�� ا
  

  �ظم 6"ق ا����وات
  

��ن، وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ� و���� . ��م $ ار��ن ار��م��ا��د & رب ا
  . أ+���ن

�  : �2ل ر��� $ ���

: �د��C أ�و ا�-ر ھ��م �ن ا�1�م �2ل: د��C ���د �ن ا���ن �ن إ�راھ�م �2ل�: �د��C ���د �ن ا���س �ن أ�وب �2ل
إن �� ��ن ا���ء وا�رض ���رة : �د��C ا���ودي �ن ���م �ن زر �ن ���ش �ن ��د $ ر-� $ ��� �2ل

�� ��ن ا���ء <�����9 ��م، و�� ��ن �ل ���ء�ن ���رة <�����9 ��م، و�-د �ل ���ء ���� �Pظ� <�����9 ��م، و
ا����� و��ن ا�ر�� ���رة <�����9 ��م، و�� ��ن ا�ر�� إ� ا��ء ���رة <�����9 ��م، وا�رش 5وق ا��ء، 
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�م ��ء���  . و$ ���رك و���� 5وق ا�رش @ �<�� ���� �ن أ

�: ���ت أ�� ���ود أ��د �ن ا�رات �1ول: �د��C ���د �ن ا���س �ن أ�وب �2ل: �2ل ��Cد $ �ن �د���د ار��ن �ن 
��رو �ن أ�� 2�س �ن ���ك �ن �رب �ن ��د $ �ن ���رة �ن ا���ف �ن 2�س �ن ا���س �ن : ��د �2ل ��Cد�

���� و��م �5رت ����� �15ل: ��د ا�ط�ب ر-� $ ��� �2ل $ ��� ���: ا���ب �2ل: �� ھذا؟ ���2: ��� ��د ا
: $ ور�و� أ��م �2ل: �درون �� ��د ا���ء إ� ا�رض؟ �2وا: وا���ن �2ل: وا���ن ���2: وا�زن �2ل: وا�زن ���2

ا ���، Cم �د ��4 ���وات و5وق ذك ��ر �� ��ن أ�)ه إ� أ���� �� ��ن ا���ء إ� ���ء، و5وق ذك ���C�� �ذا و�ذ
 ���أو��ل �� ��ن أظ)�5ن ور���ن �� ��ن ���ء إ� ���ء، وا�رش 5وق ذك، و$ ���رك و���� 5وق ذك ����� 

  . ا�رش 

��د ا�ؤ�ن �ن ��� �2ل: �د��C �و�� �ن �و�ف �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل ��Cن : �د���د ا�)م �ن �رب  ��Cد�
 $ ��� ����ز�د أ�� <�د ادا@�� �ن ���ك �ن �رب �ن ��د $ ا1��� �ن ���رة �ن ا���ف �ن 2�س �ن ا

  . ه���� و��م ��و

�د��C ا�ن : �د��C ���� �ن ���د ا����� �2ل: �د��C ���د �ن �رزوق �ن ���ر �2ل: �د��C ���د �ن ا���س �2ل: �2ل
�ن �ط�ء �ن ���د �ن ���ر �ن أ�� ذر ر-� $ ��� �2ل W�ك : �2ت: +ر��� $ ���� ر�ول $ أي آ�� أ�ز

�� أ�� ذر �� ا���وات ا��4 �5 ا�ر�� إ@ ����1 ���1ة �5 أرض 5)ة، و5-ل : آ�� ا�ر��، Cم �2ل: أ�ظم؟ �2ل
� ���  . �ك ا���1 ا�رش ��� ا�ر�� ��-ل ا�)ة 

�د��C ا���ش �ن +��4 �ن �داد : �د��C ���د �ن <�زم �2ل: �د��C أ�و �ر�ب �2ل: �د��C ���د �ن ا���س �2ل: �2ل
ا��2وا : ر�ول $ ��� $ ���� و��م�2ل : �ن ��وان �ن ��رز �ن ��ران �ن ���ن ر-� $ ��� �2ل

��� ھذا ا��ر : ا ا��رى �� أھل ا��ن �2واا��2و: 2د ��ر��� 75�ط�� �2ل: ا��رى �� ��� ���م �2وا ��2د ��ر��� 2�5ض 
��ن $ �ز و+ل ��� ا�رش و��ن �2ل �ل ��ء، و��ب �5 ا�وح : ��ف ��ن �15ل ر�ول $ ��� $ ���� و��م

  . �ل ��ء ��ون 

أ<�ر�� ا���ودي �ن +��4 �ن �داد : �د��C �ز�د �ن ھ�رون �2ل: �د��C ���� �ن أ�� ط�ب �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
���� و��م: �ن ا�ن �ر�دة ا����� �ن أ��� ر-� $ ����� �2ل $ ��� �����ن $ @ ��ء P�ره، و��ن : �2ل ا

�ر�� ��� ا��ء و��ب �5 اذ�ر �ل ��ء ��ون و<�ق ��4 ���وات  .  

أ<�ر�� ���م �ن <�د �ن : �د��C ا�ن وھب �2ل: �د��C أ��د �ن ���د �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل
<�ق $ ���رك و���� ا�راع أول �� <�ق �ن : ز�ر�� �ن إ���ق �ن ���د ا��رج �ن �+�ھد ر-� $ ��� �2ل

�1  . ا��ب �� ��ون إ� �وم ا1����: م �ن ذك ا�راع، Cم �2لا����ء وا�راع ا�1ب، Cم <�ق ا

�د��C ا�ر���� �ن ����ن �ن ا���ش : �د��C ���د �ن أ�� ز�دون �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل
�ن ا����ل �ن ��رو �ن ���د �ن +��ر �2ل : ���أي �9ل ا�ن ���س ر-� $ ����� ��ن ��ن ا�رش ��� ا��ء 

��� ��ن ار�M: ��ء ��ن ا��ء؟ �2ل .  

�د��C أ�� �ن ا���ودي �ن +��4 �ن ر+ل : �د��C ���د �ن ��د $ �ن �ز�د ا�1رئ �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل
���� و��م �2ل $ ��� ����ن ا ���إن $ �ز و+ل ��ن، @ ��ء P�ره، و��ن �ر�� : �ن �ر�دة ر-� $ 
��� ا��ء، و��ب �5 اذ�ر �ل ��ء، و<�ق ��4 ���وات  .  

�ن : �د��C ا�ر���� �2ل: �د��C ���د �ن أ�� ز�د �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �2ل: �2ل ����د��C 2�س �ن ا�ن أ�� 
��ن �رش $ ��� ا��ء ��5<ذ +�� ����، : ا����ل �ن ��رو �ن ���د �ن +��ر �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل

ِو�ن دو:��� �:��ن : 7ط��1 ��ؤؤة وا�دة، Cم �2لCم ا�<ذ أ<رى 5 َ + َ َ َِ ِ ُِ   . @ ���م ا<�ق �� 5����ْ

�د��C إ���ق ا�زرق �ن ����ن �ن ���د ا���ب �ن : �د��C ا�)ء �ن ��م �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �2ل: �2ل
آدم وا�رش وا�1م و+�� �دن، : <�ق $ ���رك و���� ��ده أر��� أ���ء: �ن ا�ن ��ر ر-� $ ����� �2ل�+�ھد 

  . �ن ��5ن: و�2ل ��9ر ا<�ق

�ن أرط�ة �ن ا��ذر �ن : �د��C ���د �ن ��رو �ن ���ن �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل ��1� ��Cد�
إن $ �ز و+ل ��ن �ر�� ��� ا��ء، وإ�� <�ق ا�1م ��5ب �� ھو :  ���ر ر��5 �2ل-�رة �ن ���ب �ن +��ر �ن

  . ��9ن �ن <�C ،�1م إن ذك ا���ب ��M $ و�+ده أف ��م �2ل أن ��دأ �<�ق �ل ��ء �ن ا<�ق

ن إ�����ل �ن أ�� �د��C أ�و أ���� �: �د��C أ�و ���د ا��W و ���د �ن ��+ر �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �2ل: �2ل
  . ا�رش ��2و�� ��راء: ���ت ��د اط��9 �1ول: <�د �2ل

�د��C 2�س �ن ���ر ادھ�� : �د��C ا�ر���� �2ل: �د��C ���د �ن أ�� ز�دون �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �2ل: �2ل
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 �����ْو�= �ر��� ا����وات وا�ر�ن ���م ا�ط�ن �ن ���د �ن +��ر �ن ا�ن ���س ر-� $  َ َ َ + B ْ َ ََ ْ ِ ِ ُِ : �2لَض ُ
  . ا�ر�� �و-4 ا1د��ن، وا�رش @ �1در أ�د 2دره

�د��C ا�ن ��دي �ن �����ن �ن ���ر ادھ�� �ن ���د : �د��C ���د �ن ا���C �2ل: �د��C ���د �ن ا���س �2ل: �2ل
  . ا�ر�� �و-4 ا1د��ن ���C: �ن ���س ر-� $ ����� �2ل�ن +��ر �ن ا

�د��C ا����ر �ن �����ن �ن �ث �ن �+�ھد ر��� : �د��C �وار �ن ��د $ �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �2ل: �2ل
  . �� أ<ذت ا���وات وا�رض �ن ا�رش إ@ ��� �7<ذ ا���1 �ن أرض ا�)ة: $ ���� �2ل

��� �ن ���� �2ل: إ�راھ�م �2ل�د��C : �2ل ��Cرو : �د���د��C أ��د �ن +��ب �ن ���� �ن �و�س �ن ط��� �ن 
إ��� �Cل ا���وات وا�رض 5��� وراءھن �ن ا�واء ��ث : ���ت ا�ن ���س ر-� $ ����� �1ول: �ن �ط�ء �2ل

   !�م �رى ذك ا��ط�ط أ<ذ �ن ا�رض؟. @ ���ء و@ أرض ��Cل 5�ط�ط �5 ��راء

���ت ��د : �د��C أ��c �ن ا�رج �2ل: �د��C ار��4 �ن �����ن ا+�زي �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �2ل: �2ل
�� ا���وات ا��4 �5 ا�ر�� إ@ : إن ر�ول $ ��� $ ���� و��م �2ل: ار��ن �ن ز�د �ن أ��م �1ول �ن أ���

���� و��م�15ل أ�و ذ: �دراھم ���� أ1�ت �5 �رس �2ل ا�ن ز�د $ ��� ����ن ا ����� ا�ر�� �5 : ر ر-� $ 
  . ا�رش إ@ ����1 �ن �د�د أ1�ت ��ن ظ�ري 5)ة �ن ا�رض وا�ر�� �و-4 ا1د��ن 

�د��C : �د��C ار��4 �ن �����ن �ن ���� �ن ��د $ �ن ���ر �ن ا�ن ���� �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �2ل: �2ل
�<�ق $ �ز و+ل ا�وح ا���وظ ����رة : ن ���د �ن +��ر �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل�ط�ء �ن د���ر 

ا��ب ���� �5 <��1، 5+رى ��� ھو ��9ن إ� �وم : ���9 ��م، �15ل ��1م �2ل أن �<�ق ا<�ق وھو ��� ا�رش
����1  . ا

���Cن �ن ��د $ اد���1 �ن �1�� : �ل�د��C ���� �ن ���د �ن أ�� ���د 2: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �2ل: �2ل ��Cد�
�� �2ل: �ن او�د �2ل(��ن ا��� : �د��C أرط�ة �ن ا��ذر ا ��������ت �+�ھدا �ذ�ر �ن ا�ن ��ر ر-� $ 

إن $ ���رك و���� أول ��ء <�ق؛ <�ق ا�1م، وھو �ن �ور ���رة <�����9 ��م �75ر : ��� $ ���� و��م �2ل
  . 2در�� ]$ �ز و+ل ا�1م، 5+رى ��� ھو ��9ن إ� �وم ا1����؛ �5د2وا ��� �U��ُم �ن $ ���رك و���� �ن 

��� اط��5�� �ن إ�راھ�م �ن ���ور �ن �وح �ن ر+ل �ن : �د��C ا��ن �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل ��Cد�
 . ��رة �ت وC(C�ن أف ��م�ن ا���ء ا����� إ� ا�رش �: �+�ھد �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل

  

M، و@  ھ�ذا ��1ت ھذه ا�CJر، وھذه ا���د�ث �ن ا��ف ر���م $ �ن ا����� وا�����ن��و����ء ا��� وا��ف ا
إن ��ض ھذه : 2د ��1ل. ��5وه �ن ا�د� 5��ون ذك ��� �ن ا�ر��� �د أ��م ��1وا ذك �ن او�� أ<ذوه �ن ا��� أو

طر��2  أو �5 أ����دھ� -�ف، و�ن �+�و��� �دل ��� �Cو��� و��ر���، و�ذك ��و��� و�Cرة ��1لا�CJر 5��� 
�1ول،�� ���  .وا��1دوا �� �دل ���� وأ����دھ� ��ط� ا�1رئ �1C ����7 ����� و����C؛ ���1ھ� أھل ا

  
  ا�رد �"� �ن أ:�ر و�ود ا����وات

  
ا���M إ� �2و��م ��75روا   +�ء ��ض ا���ر�ن ��ن م ��ل ا��ما��1دوا �ظم ھذه ا���وات، وار������؛ و�ن

��� أي ��ء ا���دوا؟ ھل و��وا إ� . �5ذ�وا ا��وص ^ا���وات، واد�وا أ�� �س ھ��ك ���وات ����� �<�و�2
َ/"��دد ���ب إ�� :�ن ا�رض، و@ ���ط��ون أن ���وا إ� ا���ء ��� �2ل ���� ا���ء؟ @ �1درون؛ ���م <�1وا ِْ ٍِ َ َ ْ َْ ُ َ 

ْا����ء Aم ���ط= /"�:ظر ھل +َ ْ َ ْ َ َ +ُ َ َ ْ ُْ ْ ِ ُ�ذھ�ن ��ده �� ��Mظ ِ ِْ َِ َ ُ ْ َ ُُ +َ
 �ِ/"�ر��وا /. ا����ب :@ ���ط��ون �2ل $ ��� َِ ْ ْ ََ ْ ُْ ََ

إن ���وا : أي 
�ن 5ر�ون 2د ���. ��د2�ن @ �1درون ��� أن �ر�1وا �5 ا����ب �ِا�ن �. أ�� �2ل ����ن $ ��� ِ (Nر�� �	".  ْ ََ ً ْ َ

َأ�"[ ا����ب أ���ب ا����وات /Iط"= إ�� ْ ُ ُِ َ َ َ + َ َ ْ َ َ ْ ِْ ِ+ ََ َ ََ
َإ�� �و��  ُ ِ َ و�ن <ذ� $ وو ��� �رو��، وو ��ول أن �ر�2 و���د  ِ

@ ��T5 ء���إ�����م  ً���ط�4، وھ�ذا أ�-� أھل ھذا از��ن @ ���ط��ون أن ���وا إ� �� 5وق ا�رض و�� �5 إ� ا
  .���رون ھذه ا��وص  أ��� ذك إذن ���5ذاوو ا<�ر�وا �� ا<�ر�وا �ن �وار�
 أو �ن �����ت أو ��

��Cھن  ًط���2 �� �رى �5 <�ق ار��ن �ن ���وت ��4 ���وات $ ���� أ<�ر �5 آ��ت �C�رة أ�� <�ق ��4 ���وات/+ ُ َ َ َ

ِ��= ���وات /. �و��ن ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َِ ھ��ك ���وات �1وون إ��� ھذا ھواء  �5 �دة آ��ت �5ذ�ن ���رون أن ��ونھ�ذا أ<�ر  ٍ
+إ:� :�5 ھذه ا���ء اد��� �وا�ب ز��� �2ل ���� ����ب ����ر �س 5�� ��ء $ ���� 2د أ<�ر �7ن َز�:� ا����ء  ِ َ + ++ َ

ِا�د:�� �ز�:� ا��وا�ب ِ ٍَ ََ َ ْْ ِ ِ B وم+�ْو��د :ا�� ��رھ� �5 ھذه ا�5)ك، و�2ل $ ���� ���� ھذه ا َ َ َز�:� ا����ء ا�د:��  َ َ َ + +ْ + َB
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ً��c���N و�	":�ھ� ر�و�� ُ ُ َ َ َ َ َ ََ َ ْ ِ ِ�"���ط�ن ِ ِ َِ  ً أ<�ر ����7 ز��� ����ء، ور+و�� ����ط�ن ز��� ����ء���� ھذه ا�وا�ب +

  .اد���

���� و��م أن $ ���� أ�رى ��  ����5ًد�ث أ�-� وردت ��� �5 �د�ث اA�راء اذي ھو �ن <��9ص $ ��� ���ا
� Cم إ� ا���ء �ن ��ت ا�1دس M��5 ��د�  ��د ��، وا����Mا�����، وھذا �ن <����9 ذ�ر أ�� ا����M ا���ء ا

� إ� أن +�وز ا��4 اط��ق، وھذا �ن <����9 أ�� P�ره �ن M��5 ����Cا��ر 5) ���ن أن ���دوا ��9ر  ا���ء ا
�ددھ� ،  ا��ر ���5 أي ��ء ����دون ����ون ھذه ا��وص �و�+��و��� أ��ط�ر ا�و�ن ا���وات ذ�ر $ ���

�2ول $  وذ�ر أ�-� �دد ا�رض �5���: �ُ �ن+ا� +"A� وات و�ن ا�رض���= ��ذي 6"ق + َُ ْ َ َ َ َ َ ْ ََ ْ َْ ِ ِ ٍ ِِ َ َ َ
�ددا  أي <�ق ���Cن ً

�ْو�ن �ن ا�رض @ �ك أن ھذا <�ر �ن $ ��� َ َ 
ًأNدق �ن �  � ِ ِِ + َ َُ ْ َ
 .  

  
���  �ظم 6"ق ا���وات وا�ر�Cن �دل �"� �ظم �ن 6"

  
��� @ ���م أ�ن ا���2؟ ��ن  Cًم ���Cرت ا���د�ث �5 �ظم <�ق ھذه ا���وات، و�ذك ا�ر-�ن ورد أ�-� �ددھ� وإن

َو�ن :��� أرض وا�دة، و@ �دري أ�ن �1�� ا�را-� ا�� �2ل ِ َ �"A� ُا�رض َْ ْْ ِ ِ @ ���ط ��� و@ ��رف ������ إ@  +نَ
2د أ<�ر $ ���� �7ن �5 �ل ���ء �ن ���رھ� �5 �د�ث أ�� . ���ء ً<���1 �ذك أ�-� ا���وات ا��4 ���ء 5وق

و���ر��ن وا�ر-�ن ا��4 �5 ���؛ و@ إ� إ@ $ �5 ���  و أن ا���وات ا��4 :���ب ا�و��د �1ول اذي �5 ���د
�ظ��� أن  د�ل ��� أن ھ��ك ��4 � إ@ $��ت ��ن @ إ ���ً���وات، و��4 أر-�ن، و�ذك أ�-� ا�د� ا�� دت 

ا���ء  ����ه أن �ن. ��Pظ�� ���رة <�����9 ���، وأن �� ��ن �ل ���ء�ن ���رة <���� �9�� �Cف �ل ���ء ����
ا�ر-�ن �ذك ���T5 ���رة ���� آ@ف أي �ن  إن: ًاد��� إ� ا���ء ا����� ���رة ���� آ@ف ���، وإذا ���2 أ�-�

أر��� ��ر أف ���، وھ�ذا �� ذ�ر $ و�� ذ�ر �5 ا���د�ث 5وق ھذه  ا�رض ا���� إ� ا���ء ا���� ���رة
  .... ���ء إ� ���ء، وأن 5وق ذك ا�ر�� ت ��ر �ن أ���� إ� أ�)ه ��� ��ن5وق ا���وا ا�<�و�2ت أن

أو��ل �� ��ن أظ)�5م إ� ر���م ���رة <�����9  ورد أ��م ��� ھ��9 ��� <��1. �ذك ا�)��9 اذ�ن ھم ���� ا�رش
�ظ�� ھذه ا�<�و�2ت، Cم إن ھذه ا ���، و�ذك �� 5وق ذك @ �ك أن ھذا ����ظ�� �U�رة ������ إ� د�ل 

�دي  أن ا�ر�� �و-4 ا1د��ن، وورد أ�� ���ر�2ة ��ن �دي ا�رش ���ر�2ة ا�� ��ون ��ن ا�ر�� اذي ورد
  .ا�رش

  
  ا��راد ���	رش

  

�َو��� :ا�رش ھو ا�ر�ر ا�ظ�م اذي �+�س ���� ا��وك ا�رش ھو �ر�ر ا��ك ��� �2ل ��� ََ
ٌ�رش �ظ�م  ِ َ ٌ ْ  :و�2ل َ

ْأ��م ُ B َ ����I�َ:. �	ر� ْ َ َِ ِ ِِ ْ
َأھ�ذا  َ َ ِ�ر�ك َ ُ ْ �ر�� ���را و��� �U�ر ��ث +�ء أ�� ا�< ���� ��7 ���� َ ��ًذت أو ���ت  ً

��ده ��م �ن ا���ب �ذك ذ�ر �5 ��2 �و�ف �� اذي ���� �َور/= :�5 2و َ ََ
ِأ�و�� �"� ا�	رش  ْ َ َ ْ َ َْ َ ِ َ

أي �� أ��ه أ�واه  
�ر�ر اذي �+�س ����ر��5م ��� ا�رش أي ��� ا �َوھو :$ ���� أ�Cر �ن ذ�ر ا�رش �15ل ��� ِرب ا�	رش  َُ ْ َ B َْ

ِا�	ظ�م ِ َ ُا�	رش ا����د ُذو :و�2ل ْ ِ َ ْ َْ Bرب :�2لو ِْ َا�	 َ ِرش ا��ر�مْ ِ َ ْ ِ ُر/�= :و�2ل ْ ِا�در��ت ذو ا�	رش َِ ْ َ َ َْ ُ ِ َو�رى + ََ
  ��P
َا�� َ ِ َ َْ

ِ��/�ن �ن �ول ا�	رش ْ َ ْ َ َْ ِ ْ َِ )
َا�ذ�ن  ِ ُ���"ون ا�	رش و�ن �و�� + َ ْ ُْ َ َ َ َ ْ َ ْ َْ َ ُو���ل ِ ِ ْ َ َ ��:��A ذP�م �و�ٌ�رش ر�ك /و  َ َ َ ْ َ ُ ْ ) َ َ ْ َِ ٍ َِ َ َْ وذ�ر أ��  َ

���� ا��ء �5 أول ا��ر �5 2و �َوھو :��� ُا�ذي 6"ق ا����وات وا�رض /. ��� أ��م و��ن �ر�� َُ َُ َ + َْ َ َ + َ ْ َ َ َ +َ ٍ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ +
ِ�"� ا���ء  َ َْ َ

 . 

 

ا��ء @ �د أن ��ون . ا�����وا ا�رش ��� ا��ء ��� ��ن ار�M ���7م: ��� أي ��ء ا��ء؟ �2ل  �9ل ا�ن ���س�����
 ���ن أن ��ون �5 ا�واء 75<�ر ���7 ��� ��ن ار�M <�ق $ ���� ار�M 2و��، ���5ت � �� ����د ���� ا��ء ��دة @

���ء ��� ��ء $ ������ . ������ أي ��ء : ًأ�-� إذا 2�ل أن �+�ل ا�رش ��� أي ��ء ����د، و�ذك$ �2در 
�م ��� ���م ��ف ��ون ھذه  ����د ���� ا�<�و�2ت؟ @ �ك أ��� <�1ت �1درة $ �����وأ�� اذي <���1، و2درھ�، وھو ا

و�ذك  �<�� ���� ���� <�5��،و��1د�رھ� ��� أ�� ���م �دد ا�<�و�2ت �U�رھ� و���رھ�، و@  ا�<�و�2ت، و��ف �ظ���
ق�>�ظ�� ا ���  .ًأ�-� �ظ�� ھذه ا�<�و�2ت د�ل 

���� و��م �ظم �ل ���ء و����C، إذا ��ن ھذه $ ��� ���وأ��� ���رة  ا���وات ا�� ذ�ر $ �ظ���� و��ن ا
راھم ا�� ھ� 2طU� 4�رة ��Uل اد <�����9 وأ��� إذا و-�ت �5 ا�ر�� ���ت �دراھم ���� أ1�ت �5 �رس ��ذا

  ھو ��� ھ��9 ا��ن؟ �ن ا�-� �1در اظ�ر و��وه ��ذا ��Uل �ن ا�رس اذي
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  :��� ا��ر�. إ�� ا�	رش

  
� ����1 أ1�ت �5  ا�ر�� ������ إ�. ً�ذك أ�-� ورد أن ا�رش �5 ا�ر�� ����1 أ1�ت �5 أرض 5)ة�C� رش�ا

ا��ط�ط . ��ك ا���1؟ أو ���ت ���ط�ط ��� �5 ��راء طراف ��ذا ��Uلأرض 5)ة، ���زة �ن ا�رض ��را��� ا�
��راء ��را��� ا�طراف ��ذا ��Uل ����؟ ھذا ���� ا�ر�� إ� ا�رش، T5ذا  ھو ا<��� ا�U�رة ��ذا ��Uل �ن

ق اذي <�ق ھذه �رف �����>  ؟ا����ء ھذه ا�<�و�2ت إ� ا�ر�� وإ� ا�رش؛ ��5ذا ��ون �1دار ا

  
  6"ق � ا�"وح وا��"م

  
و@ ���� �1داره إ@ $ أ�ره �7ن  ا�راع ھو ا�1م، و�� <��1 <�ق ا�وح،. ذ�ر أن $ ���� <�ق ا�1م و���� ا�راع

ا��ب �� ھو ��9ن إ� �وم ا1���� �ل �ر�� و�ل ���� : أ��ب؟ �2ل ��ذا: ا��ب �2ل: ���ب ا�<�و�2ت، وا����9ت �2ل
�Cو�ل �دو��T5 ،م 2درھ� إ@ $، � ��م���وات وا�رض ��دة @ ����<���ن : 2�ل 2د ��ب �5 ا�وح ا���وظ �2ل <�ق ا

ق�>إن : ً������ و����، وھ�ذا أ�-� �1ول أف ���؛ <���ن أف ��� أي �دة ا����� �ن ���� ھذه ا��وات إ@ ا
�� <�ق ھذه ا�<�و�2ت �َإ:�� ر�� �2در ��� أن �<���1 �5 �ظ�<���1 �1د ارب ������ و��� + ْأ�ره إذا أراد ���P أن  ِ ََ َ ًَ َْ َ ُ ُ َْ ِ

ُ��ول �� �ن /��ون ُْ َُ ََ ُُ َ   .�5 ��� أ��م 5<���1 ��� أ<�ر َ
  

  6"ق ا��6"و �ت �ن د?Pل �ظ�� �
  

����� �ن أ�� <�ق، أو Pرس  ً و��� أ<�ر �4 أ�� @ ��+زه ��ء أراده، وھ�ذا أ�-� ��@ �ك أ�� <���1 �ذك ��� 2در
+إن :�2ل $ ����. وا��روف أن ا+��4 <��1 ��� ���ء و�ن ذك  +�� �دن ��ده، و<�ق آدم ��ده، و��ب ا�وراة ��ده، ِ 

َ�Aل ���� �:د � ��Aل آدم 6"�� �ن �راب Aم  �ل + َ ََ ُ َ َ ٍَ ِ ِ َِ َ َ َُ َ َ ْْ َ َُ َ ِ ِ + � ��ُ ُ ُن /��ونَ ُْ َ َ ��ن؛ ��� : أ<�ر ���7 <��1 �ن �راب، وأ�� �2ل 
��9(��  .�ن: �1و� <��1م: أي. �2ل ذك 

���ن ط�ن  �دة �و��� ���� ��ث <�ق آدم��ن 2د <���1 �ن � �ن، وو: ًو��� �2ل ذك أ�-� ��9ر ا�<�و�2ت ���� �2ل 
���� و��م �4 أ�� �2در ��� أن $ ��� ���ا+�ن �ن  <�1ت ا�)��9 �ن �ور، و<�ق :��و�� �ن أي ��ء، و�2ل ا

2در <�ق ا�<�و�2ت ا�<رى �ن  ً���� أ��� <�1ت �ن ھذه ا�واد ��� أ�-� ��� و�ف �م ��رج �ن ��ر، و<�ق آدم
+Aم : �واد �<�ق ���� �2ل ����ھو اذي +�ل ��: أي. �واد ٍ�	ل :�"� �ن �
�� �ن ��ء ���ن ُ ِ َ َ ُ ْ َ ٍَ ْ ِْ ٍ َِ َ َُ َ أي ���  أي ��ل آدم َ
ُأ�م �ك :�)� أي �ن ھذا ا��� ��� �5 2ول $ ���� �<��1م �ن آدم َ ْ َ َ A �:�� .:� ن� �ط4:ُ َ َْ ُْ ُ ^ َِ ِْ +م ��ن �"�� /6"ق /�وىً َ ََ َ ََ َ ََ ًَ َ + 

ْو��د :ا�A��ن �5 �طن أ�� �5 2ول $ ���� أ<�ر ��طور <�ق َ َ �:� اL:��ن �ن �
�� �ن ط�ن Aم �	":�ه :ط4�  َ"6ً َ ْ ُ ُْ َ ْ َ َُ َ َ ُ َْ َ َ ْ َ+ ٍ ِ ِ ٍ ِْ ْ َ ِ
./ِ  َ���:� ا�	""6/ ��َرار ���ن Aم 6"�:� ا�:ط4� �" ً ََ ْ َ َ َ ْ ْ َُ ْ َ َ ََ َ َ ََ َ B َ َ + ٍ ِ ٍ �MC�ً َ ْ : $ �2در ��� أن �<���1 �دون ��دة �7ن �1ول �� إ� آ<ره ُ

���  .�5 ذك ��ن ��5ون ��� ���ء و�ن � ا

ّا�� ���ون ���� �رف ����7 م ��ون أ�����، وأ��� @  و@ �ك أن ا��2ل إذا ��7ل �5 ھذه ا�<�و�2ت، و��7ل �5 �وادھ�
2ًدرة @ ���ط�4 أن ��ون أ�����، و@ أن �<�ق ���9 �ن أ�����، وذك �2ل $ ���ط�4 ���� أو��ت �ن 2وة أو ّ ����: 

َأ/رأ��م �� ��:ون ُ ُ ُْ َ ْ َْ َ ََ
ْأأ:�م �� �1ذ5و�� �5 ا�ر��م: ����  ُ ْ َ �و:� أم :�ن ا���6�ون :�ن  در:� ��:�م ا��وت َ"6�َ ُْ َ ْ َ ْ ْ ْْ ْ ُُ ُْ َ َ َ َ َ َ ْ َ+ ُ َ َُ ُ ُِ َ

��م : أي 
ق ھو $ و�ده أ��م�>أو@ده @<��ر أن �+���م  و ��ن ا�A��ن ھو اذي �<��ر، و�<�ق. اذ�ن �<�1ون أو@د�م �ل ا

f�� م��ون 5��ض أو @ �م �ر��ون 5��ذ�ورا، أو أ@  (C�ً ق ھو $ و�ده، �ؤ�ن ��� . ا<��1 أو �� أ���� ذك ً�>إذن ا
CJر �نورد �5 ھذه ا� �َوا����ء �:�:�ھ� ��Iد وإ:� ��و�	ون :��� ھذه ا�<�و�2ت �1ول $ ��� َُ ُ َ ْ ْ َ َ َ + َِ ٍَ + َ َِ  اA���ع ����ه أ�� َِ

�و��ون، و�ذك أ�-� �ؤ�ن   وإ��ً������ <�ق <��1 @ �����م إ@ $ و@ ��ل إ��م ذھن ذاھن و@ ��ر�5 ��رف،ً
�ر��  ��� أ<�ر $ ���� أ�� 5وق ا�رش ��� ���ء و2د ا��ق ������ ذك أھل ا��� و��ف ا���، وا��ر5وا �7ن $ 

  . 2د ا��وى ���� ��� ���ء

  
  وNف � :4�� ���	ظ�م د?�� �"� �ظ���
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  .ا�)م ����م ور��� $

��ن، و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د  ا��د & رب.��م $ ار��ن ار��م�� و��� آ� و���� ا

  .أ+���ن

  :و��ر5وا +)� و�ظ��� إن $ ������ و���� �دح ����، و�ظم ���� ��� ��ظ�� ا���د

���� �ْ/��c :ذ�ر ���� ���م ا�ظ�م �5 2و ) َ َ
ِ���م ر�ك ا�	ظ�م  ِِ َ ) َ ْْ َ  أ�Cوا: أي ا+��وھ� �5 ر�و��م :و+�ء �5 ا�د�ث ِ

�ظ�� $ ���� �ذ�ورة �5: ��� $ �5 ار�وع �1و�م �ا���ب، وا��� ��وا�رة، ����5  ����ن ر�� ا�ظ�م، وأد
،��1�ظ�� <� ���ق�ل إ� �ظ�� ھذه ا�<�و�2ت T5ن �ظ���� �دل �>�ظ�� ا �15د ذ�ر $ ���� . �� �1�رة ������ إ

 �Cف �ل ���ء ���رة <�����9 ���،. ������ �� �1دار ا���وات ا�� ھ� ��4 ���وات أن ھذه ا���وات �طو��ت

ذ�ر أ��� �2-�� �وم  و�ذك ا�رض ا�� ھ� ��4 أر-�ن �Cف �ل أرض ���رة <����9 ��� @ ���م 2درھ� إ@ $
�1��ده، وا�ر-�ن ا���وات  أن $ ��1ض �5 ا�د�ث ���، و�ذك ورد �5 ا��� �� �دل ��� إ��Cت ا�ظ�� & ����ا

  . ا+��رون؟ أ�ن ا����رون؟ أ�� ا��ك، أ�ن ��وك ا�رض؟ أ�ن: ��ده، Cم ��زھم 5�1ول

�5ظم ���� �7ن � ا��ك،  ا�د ا��1ر& او: ���� �ن ا��ك ا�وم 5) �+��� أ�د؛ 5�+�ب :و�5 �د�ث آ<ر أن $ �1ول
���� �ُا���د وھذا ھو ا�ر �5 2و ْ َ ْ

aِ رب ا�	����ن ا�ر��ن ا�ر��م ���ك �وم ا�د�ن  ِ) َِ ِْ َ َ + َ ْ + َ ) َِ ِ ِ ِ َ ْ ِ �5 ذك  <ص �وم اد�ن؛ �ن +ِ
�م ا���د �ن ����م �����ر؛ �5م @  �ن ���� ��وك اد���، وإن ���وا، و<-�ت �م ار�2ب، وإن دانا�وم �ل ��<�� 

�1م ����م أ�-� �ؤ2ت�>وإن ���وا ��رات ا���ن T5ن ����م �زول ��5ك $ ���� ��ك دا9م  أي أ��م. ً����ون ��ك 
��ك �د��� واJ<رة،�� ����ك إ@ �<�� أو  ��<�� ��� ���ك أ�� ��ن ����، وو ��ن @�ل . و�ن �5 اJ<رة ���رد ���

ًط�را أو Cو��، ��<�� �ن �ل ذك ��ون ا��ك & و�ده، وذك �2ل ً �ِ ل :$ ��� ْا�"�م ���ك ا��"ك �ؤ�. ا��"ك �ن  ُ َ ُ ُ َ َُ َْ ْ ْ ْ +ِ ِ ِْ ُ +
َ���ء و�:زع ا��"ك ْ ُْ ُ َ ُِ ْ َ َ َ
َ��ن ���ء و�	ز �ن ���ء و�ذل �ن ��  َ ُ َ َ B ُ َ َْ ْ َْ َ ُ َ َ ُ +B ِ ِ �ظ���  ھ�ذا أ<�ر ���7 ُ�ءِ ���ك ا��ك، �5ذا د�ل ��

������.  

  
  �ظ�� �6"و �ت � د��ل �"� �ظ���

  
�ظ��� ��5ن ��� ھذه ا�رض �������� ا���د ھ� �U�رة +دا  ا�رض ا�� ���1ب. ً�ذك أ�-� �ظ�� �<�و���2 د�ل ًّ

�ظ�� +)� ������ �<�وU� ���� ���2�رة. ������ إ� �1�� �<�و���2 ��ظ���، وإ ����� إ��.  

� ا�رض ��4 أر-�ن، و��ن @ ���ھد إ@ وا�دة أ�ن ا�1��؟ @ ������ إ@ $ �2ل $ و�ذك ذ�ر �5 ا���د�ث أن���: 

�ُ َا�ذي 6"ق ��= ���وات و + َ َ َ َ ْ ٍَ َِ َ �نَ+"A� ن ا�رض�+ َُ َْ ْْ ِ ِِ َ
���Cن 5��4 ا���وات ��-�� 5وق ��ض، و��4  أي وأر-�ن ��4 

ُ��:زل ا���وات وا�رض ا�ر-�ن ��-�� ��ت ��ض، وا��ر ���زل ��ن + َ َ +ا��ر ��:�ن َ ُ ْ َ ُ َْ َ ْ
 .  

ار��ن، أو �5 �ف ار��ن إ@ ���� <ردل �5 �د  �� ا���وات ا��4 وا�ر-ون ا��4 �5 �2-� ورد �5 ا�د�ث
���� ا<ردل أو ���9 ��� أو أف ��� �5 �ف ا�A��ن؟ �5ذا �ظ�� $ ��Cل ��� <ردل ��ذا ��Uل أ�د�م��� .  

  
  ُ�	د �� ��ن ا����وات وا�رض

  

�ُ�	رج :ً�ذك أ�-� ��د �� ��ن ا���وات وا�رض ذ�ر ��-�م �5 ����ر 2ول $ ��� ُ ْ ٍا��
�P� وا�روح إ��� /. �وم  َ ْ َ ْ ُ B َ َِ ِ َِ َ ِْ ُ َ
َ��ن ��داره 6���ن أ�ف ْ ُ ُْ َ َ َ َِ َِ َْ
 �:�ٍ َ إن �ل أرض ����C : ھذا ��د �� ��ن أ��ل ا�رض ا����� إ� ا�رش، و�2وا إن: �2وا َ

  .���� <�����9 ��� و�� ��ن ا�ر-�ن <�����9 ���، و��ون ���� آ@ف ���� �Pظ��

<�����9 و��  ء�Cف �� ����� و��ن ا�رض ا�<رى أف ��5ون ���� آ@ف، و�ذك ا���وات �5�ن �ل ��� �ل أرض
أ��ل ا�رض ا���� إ� أ��� ا���ء ا����  �ن: أي. ����� و��ن ا���ء ا�� 5و��2 <�����9 ��5ون أ�-� ���� آ@ف

إ�� ���رة ���، وC(C�ن أف ��� ��� ��م <���ن : ا����� وا�رش �2وا ���رة أر��� ��ر أف ���، و�� ��ن ا���ء
�ظ���، Cم إ��  � �ظ�� $ ������، �5ذه �<�و���2 وھ� ���� �U�رة ������ إ�أن ھذا د�ل �� أف ��� @ �ك

��� 2ر��، و����، و��ره، �و2در��، و��� ���� 5و�ف ���� ���7  ������ 2ر�ب �ن ���ده و�ف ���� ����ت دا
���� �ِإ::. :ا���4 �5 2و + َ�	��� أ��= وأرى ِ َ ُ َ ْ َ َ ََ َ ُ

���4 د��ب ا���� ا�وداء ��� ورد �5 ا�د�ث، و�رى +ر��ن ا��ء  
�روق ا�+ر @ �<�� ���� ��ء �ن ذك؛ ���� ���� <���1 و��ت �د��ره، و��ت ��ر�5 �5.  

  
���	� a �� "و وا�4و	ل ا�P?د  
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ُو:	"م :�2ل ���� �ذات ا�دور أي ��� �و�وس �� ا���سًو�ذك أ�-� ���م ��ل ��ء ��ف ���� ���7 ���م  َ ْ ََ
  ��َ

ِ�و�وس �� :4�� و:�ن أ رب إ��� �ن ��ل ا�ور�د ِ ِ ِِ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َْ َِ ْ ُِ ِ ِْ َْ َ َ ًو�4 �و�� �ظ��� ��T5 �4 ذك 2ر�ب �ن  �4 �و�� 5وق �ر�� ُُ
���ده �1�ِوإ :ول $ ��� َ��Iك ���دي �:. /Y:.  ر�ب أ��ب د�وة ا�داع إذا َذاَ َ َِ ِِ + ََ ََ ْ ُ ٌ َ َ َِ ُ َِ ) ) ِ ِ ِد��ن َ َ ������ 2ر�ب �ن ���ده  �5و َ

��� �5 د�وه 2ر�ب �5 ��وه أي�5و :�1ول ��
 اA�)م. ّ��� ���ء، وھو �4 ذك ���؛ أي 5وق ���ده ������ ّ : 4�
��T5 ��ر�  .2ر�ب �ن ���ده ًّ�و�� ���� 5وق ���ده و5وق 

���ء وأ�� 5وق ا�رش، و5وق ���ده أ�Cت ����  ا��وى ��� ا�رش ���. و2د و�ف ���� ���7 ��� ا�رش ا��وى
���� ��6�َ/ون :ا�و2�� �5 2و ُ َ ْر��م �ن /و �م َ ِْ ِ ِْ ُ + ََ   .و@ �ك أن ھذه ا�و2�� ���� ��واع ا�و2�� ْ

�ا1در، و��و ا�1ر، و��و  � 5وق ا�و2�� ��ل أ�وا��� وا��و ��ل أ�وا�� ذ�روا أن ا��و �C(C أ�واع ��و �5و ���
� ������، ���5 أ�� 5وق ���ده ���� 1در، و5و2��اذات، و�ذك ا�و2�� 5و2�� ا�1ر، و5و2�� ا ����C 4��+���� : اذات �5

ب �م @ ����U أ�د ���� و�1دس، و�ذك أ�-� 5وق ����م، �5ذك 5و�2م�P م��م، و���رف 5�<��1  ً���� �2ھر 
ق�>ق، و@ ���� 1درة ا<�ق إ� 2درة ا�>  .�ر�� ������و@ �1 ��1در �ل @ ���� ��<�وق إ� ا

  
  �ظ�� ا�	رش وا��ر�. د��ل �"� �ظ�� �

  

�+Aم :ًواد�ل أ�-� �ظ�� �<�و���2؛ ا�رش اذي أ<�ر ���7 ا��وى ���� �5 2و ُا��وى �"� ا�	رش ا�ر��ن ُ َ ْ + ْ َ َ َ ِْ ْ َ َ
و�5  

���� �+Aم :2و ْا��وى �"� ا�	ر ُ َ َ َ ْْ َ ُ�	"م ِشَ َ ْ ِ�� �"T /. ا�رض و�� �6رج �:�� و�� �:زل �ن ا����ء َ َِ + َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ ُ َ ََ ِ ِ ِ ُِ ِ ْ ْ ْ َ ْ
 ��َو�� �	رج /� ُ ُ ْ َ َ َِ 

�ر�2ة ��ن �دي ا�رش ًورد �ظ�� ا�رش وورد أ�-� �ظ�� ا�ر��، وذ�روا أ��. ذا ا�رش <�ق �ن <��1ھ�� .
ا1د��ن، وا�رش @ �1در 2دره إ@ $ T5ذا ��ن ا�رش  ا�ر�� ���C �و-4: ا�ر�� ���ر�2ة ��ن �دي ا�رش، و2�ل

  .ا��ف �2ل ��ض ���4 ����وات وا�رض ���

�5 ا�+ن : أي �5 ا�ر�� إ@ �دراھم ���� أ1�ت �5 �رس �� ا���وات ا��4 وا�ر-ون ا��4 �ثوورد �5 ا�د
  . �� ا�ر�� �5 ا�رش إ@ ����1 أ1�ت �5 أرض 5)ة و�ذك ���� ا�ر�� إ� ا�رش اذي ���س 5وق ارأس،

����� إذا ���ت إ� �1�� �<�و���2 ���ت 5���� و�� � ���� ھذه ا�<�و�2ت ا���وات وا�رض و��: ًوھ�ذا �2وا أ�-�
  ��Uل ھذه ا<��� �ن ھذه ا��راء ا��را��� ا�طراف؟ ��ذا. ���ز� <��� ���ت �5 ��راء

�����-ر �ل ا���د �ظ�� ر��م، و@ �ك أ��م ��� 5ذ�ر ھذه ا�د ��ظ�� $ ��� ���ا���-روا �ظ���  ا�� �دل 
أ�واع ا��ظ�م، و���دو�� �ق ���د��، و����ون  و�ر+و�� �ل ار+�ء، و��ظ�و�� ��ل���� ��T5م �<�5و�� �ل ا<وف، 

ط���� طر�5 ��ن، و@ ��+رءون ��� ������ �ل ��1ون طوال �����م وھم  إ��، و��و�ون إ��، و@ �<ر+ون �ن
ً�����م ���� و@  �م @ ����ون<��1، و���7 <��1م ور��م و����م، و���7 اذي �د�رھم ��ف ���ء، و��7 ���ر5ون � ���7م

ً-را 5-) �ن أن ����وا ���9 U�رھم، �5ذا ھو ا�ر �5 ا�)م ً ��� ذك  ًّ ��ظ�� $ أو ��� �� �دل ����، وا�د ���
  .و���ررة، و��وا�رة �و+ودة �5 ھذا ا���ب وP �5�ره،

ق، وإن �ن: ��1ل�>�ظ�� ا ����رف �ظ�� ا إن �ظ�� ا�<�وق د�ل  ��7� �ق �ظ�� ������ ����� أ�� ���رف �>
 ھو ا�وا-4 �، وا�ذل ��ن �د��، و���د�� �ق ا���دة، وا<وف ���، ور+�ؤه، اذي ����ق ا��ظ�م، وا��ظ�م

2د�ر إ� P�ر ذك �ن �1��  وا@����د ����، وا���1د أ�� ھو ا���4 ا���ر، وأ�� ��ل ��ء ���م، وأ�� ��� �ل ��ء
  .ذ�ر�� �� ���رف ��� ا�ؤ��ون، و�7<ذو��� �ن أد��� ا������� ا

   .واJن �وا�ل ا1راءة

 

  ا�رض وا����ء وا����ر �ن د?Pل �ظ�� �
  

��ن، وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ� . ��م $ ار��ن ار��م��ا��د & رب ا
  . وأ����� أ+���ن

���د �ن آدم ا��1)�� �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: ���2ل ر��� $ �� ��Cط�ء �ن : �د��د��C أ�� �ن ���د �ن ���� �ن 
��� ا�رش ��� أن � أط�ط� �7ط�ط ار�ل: ا��9ب �ن ا���� ر��� $ ���� �2ل �  . إن $ ���رك و���

��د ار��ن �ن ا���رك �ن ا��ق �ن �زن �د�C: �د��C إ�راھ�م �ن ���د ا+وھري �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل �
�� : �2ل ر+ل: �ن ��� �ن ا��م �ن ���Cن �ن ���ر �ن أ�� وا9ل �ن ��د $ �ن ���ود ر-� $ ��� �2ل
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�ر�� 5�9ط �� ��� �9ط ار�ل ا+د�د �ن �-���1 : ر�ول $ �� ا��1م ا���ود؟ �2ل ���ذك �وم ��زل $ �ز و+ل 
 .  

����� �ن ���د �ن ا�ن أ�� : �د��C إ���ق �ن �����ن ارازي �2ل: �� �د��C �2ل ���� �2ل�د��C أ�و ��: �2ل ��Cد�
�ز و+ل ��ن ا����ل �ن ��رو �ن ���د �ن +��ر �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �5 2و ���ُو��ن �ر�� :  ُ َْ َ ََ

ِ�"� ا���ء  َ َْ وھذا اذي : و�ن دو���� +���ن �2ل: Cم ا�<ذ ���� +�� Cم ا�<ذ دو��� أ<رى Cم أط���1 ��ؤؤة وا�دة �2لَ

 �	"م :4س �� أ46. ��م �ن  رة أ��ن : @ ���م ا<)9ق �� 5���� وھ� ا�� �2ل $ �ز و+ل/ٍ ُ ْ + ُ َ َ ٌ َْ ُِ ِ ُِ ْ َْ ْ َُ َ َْ َ ��7��م ���� �ل َ

  . �وم �+��

�د��C ����ن : �د��C أ�و ��ر ا���� �2ل: �د��C ���د �ن ا��ن �ن ����� �2ل: �د��C ���د �ن ا���س �2ل: �2ل
�ن ا�رش ��ن : اCوري �ن ا���ش �ن ا����ل �ن ��رو �ن ���د �ن +��ر �2ل ������9ل ا�ن ���س ر-� $ 

��� ا��ء ��� أي ��ء ��ن ا��ء؟ �2ل��ن  :M�ر��� ��ن ا .  

��د $ �ن ��رو �ن �ز�د �2ل: �د��C ���د �ن ا���س �ن أ�وب �2ل: �2ل ��Cد �ن ھ�رون �2ل: �د�ز� ��Cأ<�ر�� : �د
���� و��م �2ل $ ��� ����ن ا ���ل ا<�ق <�ق $ �ز و+: ��ر �ن ���ر �ن ا�1�م �ن أ�� أ���� ر-� $ 

�� ر�ول $ ��� : و2-� ا1-�� وأ<ذ ���Cق ا����ن و�ر�� ��� ا��ء، وأھل ا+�� أھ��� وأھل ا��ر أھ��� �15وا
  . ���ل �ل 2وم ���ز�م : $ ���� و��م �5�م ا��ل؟ �2ل

ر�م �ن ��د ا��د �ن �د��C إ�����ل �ن ��د ا�: �د��C ���د �ن را45 �2ل: �د��C أ��د �ن ���د �ن �ر�M �2ل: �2ل
���� ا�رش اذ�ن ����ون �ل ��ك ���م أر��� و+وه وأر��� أ+��� +����ن ��� و+�� : وھب ر��� $ ���� �2ل

�ن أن ��ظر إ� ا�رش 5���ق، و+����ن �ط�ر ����، أ2دا��م �5 اCرى وا�رش ��� أ����5م �ل وا�د ���م و+� 
2دوس $ ا1وي �Fت �ظ��� ا���وات :  �س �م �)م إ@ أن �1ووا.Cور وو+� أ�د وو+� إ���ن وو+� ��ر

  . وا�رض

��د ا��د �2ل: �د��C إ�����ل �2ل: �د��C ���د �ن را45 �2ل: �د��C أ��د �ن ���د �ن �ر�M �2ل: �2ل ��Cد� :
� ا��ء ���5 أراد أن �<�ق إن ا�رش ��ن �2ل أن �<�ق $ ا���وات وا�رض ��: ً���ت وھ�� ر��� $ ���� �1ول

ا���وات وا�رض �2ض ���ة ا��ء C ،�-�2م M�5 ا�1-� �5ر���ت د<���، Cم 2-�ھن ��4 ���وات �5 �و��ن Cم 
أ<ذ ط��� �ن ا��ء 5و-��� ���ن ا��ت Cم د�� ا�رض ���� 5<�ق ا�2وات �5 �و��ن وا���وات �5 �و��ن، و<�ق 

<�ق �وم ا���4$ ا�رض �5 �و��ن Cم 5رغ �ن ا .  

��د ا��د �2ل: �د��C إ�����ل �2ل: �د��C ���د �ن را45 �2ل: �د��C أ��د �ن ���د �ن �ر�M �2ل: �2ل ��Cد� :
إن �ز2�ل ��ن 5��� ��� �<���ر �4 دا���ل �ن ��ت ا�1دس 5ز�م �ز2�ل أ�� : ���ت وھ�� ر��� $ ���� �1ول

5ر�5ت : ھو ��9م 75<ذ �رأ�� ������5 ��� و-�� �5 <زا�� ��ت ا�1دس �2ل��ن ����9 ��� ��طf ا�رات ��75ه ��ك و
رأ�� إ� ا���ء T5ذا ا���وات ���ر+�ت دون ا�رش �5دا � ا�رش و�ن �و� �5ظرت إ��م �ن ��ك ا�ر+� T5ذا 

����1ت ��طن ا�رش؛ إذ �ظرت إ�� �ط) ��� ا���وات وا�ر-�ن وإذا �ظرت إ� ا���وات وا�ر-�ن رأ���ن �
�ل ��ك ���م أر��� و+وه و+� إ���ن وو+� ��ر وو+� أ�د وو+� Cور ��9(�  . ا�رش، وإذا ا���� أر��� �ن ا

�+ل �دور ��� �2ل ���وإذا ��ك 9�2م ��ن �دي : ���5 أ�+��� ذك ���م �ظرت إ� أ2دا��م، T5ذا ھ� �5 ا�رض 
م �زل  M�ون ��ون ور ���� T5ذا ھو ا�رش � ��� أ+��� ��ذك ����1 ��ذ <�ق $ �ز و+ل ا<�ق إ� أن �1وم ا

وإذا ��ك أ��ل �ن ذك أ�ظم ��ء رأ��� �ن ا<�ق T5ذا ھو ����9�ل وھو <���� ��� �)��9 : +�ر�ل ���� ا�)م �2ل
�� �1وون 2دو��س، 2دوس $ ا���ء وإذا �)��9 �طو5ون ���رش ��ذ <�ق $ �ز و+ل ا<�ق إ� أن �1وم ا

  . ا1وي �Fت �ظ��� ا���وات وا�رض

وإذا �)��9 أ��ل �ن ذك و�ل ��ك ���م ��� أ+��� +����ن ���ر و+�� ��� و+����ن �Uط� ���� +�ده و+����ن 
 �ط�ر ���� وإذا ھم �)��9 �1ر�ون، وإذا �)��9 أ��ل �ن ذك ���م ا��+د، و���م ا9�1م م �زاوا �ذك ��ذ <�ق $
 �5 
��، وإذا �)��9 أ��ل �ن ذك �+ود ��ذ <�ق $ �ز و+ل ا<�ق إ� أن ������ز و+ل ا<�ق إ� أن �1وم ا

  . ا�ور

�����ك �� ��� �1درك �ق 2درك Cم رأ�ت ا�رش : T5ذا ��
 �5 ا�ور ر�5وا رءو��م، T5ذا �ظروا إ� ا�رش �2وا
� �� ��ن ا���ء وا�رض ��5ن ��� �� ������، Cم د<ل �ن ��ب ار��� �د� �ن ��ك ا�ر+� ��5ن 2درھ�، Cم أ5-� إ

1��5ت : �� ا�ن آدم �2ل: ��5ن 2دره Cم أ5-� إ� ا��+د ��5ن 2دره، Cم و42 ��� ا�<رة ��5ن 2درھ�، Cم �2ل
ا�د، أو 5ذھ�ت أ2در ذك ا�وت T5ذا 2دره ����ر ا+���وا ���75وا ��وت و: و���ت �و�� م أ����C� 4 2ط �2ل

  . ���9 ا+���ت �5دا�5ت �1�5 ��-�� ��-� أو ھو أ�ظم �ن ذك

اذھب إ� 2و�ك �75ت ط���� �ط���� : أ���وه ��T5 -��ف <�ق �ن -�ف، Cم �2ل: ���5 أ��1ت �2ل: �2ل �ز2�ل
و@ ا+�ش �ن د�و�� ���م 75+��ك واھ�دى ��د�ك �5ك �Cل أ+ره، و�ن ��Pت ��� ��� ��وت -�@ ��5�ك �Cل وزره 
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 fط�� ����<�ف ذك �ن أوزارھم ��C ،�9م �رج ���رش �����5ت ��� رددت إ� ��طf ا�رات �5���� أ�� ��9م 
ا�رات إذ أ���� ��ك 75<ذ �رأ�� �������5 ��� أد<��� +�ب ��ت ا�1دس T5ذا أ�� ��وض ��ء @ �+وز 2د��، Cم 

 ھو �+ر @ ����Cر ور�2 و@ ���� �Cره، وإذا 5�� اط�4 أ5-�ت ��� إ� ا+�� T5ذا �+رھ� ��� �طوط أ���رھ�، وإذا
: �� أزوا+�� �2ل: C��ب �C��ب ا�ور ����ق ��� أي ون ��ء ����� �2ت: ��5 �����؟ �2ل: وا��4 وا1ط�ف �2ت

�رض ��� 5ذھ�ت �2�س ��ن و+وھ�ن، T5ذا ھن و +�4 ا��س وا�1ر ��ن و+� إ�داھن أ-وأ ����، وإذا �م 
:  @ �واري �ظ��� وإذا �ظ��� @ �واري �<��، وإذا ھ� إذا ��م ���� ������ ا���1ظت وھ� ��ر �2لإ�داھن

  . �5+�ت �ن ذك

��T5 �ن أ�ل �ن ھذه ا��Cر ا�� رأ�ت <�د وإن : �� � @ أ�+ب �2ل: �2ل �ز2�ل 15�ل � أ��+ب �ن ھذا؟ �2ت
�2ل �ز2�ل �5���� أ�� . Cم أ<ذ �رأ�� 5رد�� ��ث ��ت: �لا�زواج �ن ھذه ا�زواج 2د ا�1ط4 ���م ا�م وا�زن 2

2د ���ت 5�� ��ر�� وإذا 5�� . ��� ��طf ا�رات أ���� ��ك 75<ذ �رأ�� وا������ ��� و-��� ��1ع �ن ا�رض
�إن 2و�� �ز��ون أن �ن ��ت ���م : ��رة آ@ف �2�ل 2د �ددت اط�ر وا���ع �و��م و5ر2ت ��ن أو���م �15ل 

  . �ل 15د ا���ت ��� وذھ�ت ��� 2در�� �5د��مأو 2

5د�و��م، T5ذا �ل �ظم 2د أ�2ل إ� ����� اذي ��� ا�1ط4 �� ار+ل ������ أ�رف �ن ا�ظم ������ : �2ل �ز2�ل
Cم ��ت ����� ا��م Cم ���ت ا�روق، Cم ا���طت ا+�ود وأ�� أ�ظر إ� ذك، Cم : اذي �5رق ��� أم ��-�� ��-� �2ل

: 5د�و��� T5ذا �ل روح 2د أ�2ل إ� +�ده اذي �5رق ���5 +��وا �7��م 5�م ���م؟ �2وا: ادع أروا��م �2ل �ز2�ل: �2ل
��م و<ذوا أ+ور�م �ذك ����� 5��م و5��ن ��ن : ����9�ل �15ل: إ�� �� ���� و�5ر���2 ا���ة 1��� ���� ��1ل ���ھ��وا أ

�� 5و+د�� ���د ا�و�Cن 5��ط ادود ��� أ+��د��، و+��ت �5ظر: �2ل. ���2م و��ن ھو ��9ن ��د�م����� �5ظر �5 أ
Cم ا������ 5رد�� : �2ل. أروا��� ��7م و��ط اUم ��� أروا��� و+��ت أ+��د�� �7م �5م �زل ��ذب �ذك ��� د�و���

  . ��ث ��ت

��� �ن ��: �د��C ا��ن �ن �ث �2ل: �د��C او�د �ن أ��ن �2ل: �2ل ��C�2ل�د M�د��C : �د��C إ�راھ�م �ن <�د �2ل: 
 ���ر �ن ��د ار��ن ��4 وھب �ن ���� ر��� $ ���� �1ول إن $ �ز و+ل M�5 ا���وات �ز2�ل ��� �ظر إ

  . �����ك �� أ�ظ�ك: �15ل: ا�رش أو ��� �2ل

��د ا��د �2ل: ��ل �2ل�د��C إ���: �د��C ���د �ن را45 �2ل: �د��C أ��د �ن ���د �ن �ر�M �2ل: �2ل ��Cد� :
�� : أ��ب ���� �ن ��� إ�را9�ل �)ء و�دة �ن از��ن 5��وا �� أ����م، و�2وا: ���ت وھ�� ر��� $ ���� �1ول

���� 2د ���� وا��ر��� ��� ��ن 5�� 75و�� $ �ز و+ل إ� �ز2�ل أن 2و�ك ���وا �ن ا�)ء، وز��وا أ��م ودوا 
ِوا، وأي را�� �م �5 ا�وت؟ أ�ظ�ون أ�� @ أ2در ��� ���Cم ��د ا�وت؟ ��5ط�ق إ� +���� �ذا و ���وا وا��را� ّ

�ْأ�م �ر إ�� ا�ذ�ن 6ر�وا �ن : وھم اذ�ن �2ل $ �ز و+ل: و�ذا T5ن 5��� أر��� آ@ف �2ل وھب ر��� $ ��� َِ ُِ َ ََ َ+ َ َِ ْ َ

ِد��رھم وھم أ�وف �ذر ا��وت  ِ ِْ َ َ َ ٌ َ َْ َُ ُ ْ ُْ : 15م ��5د 5��م و���ت �ظ���م 2د ��ر2ت 5ر���2 اط�ر وا���ع ��5دى �ز2�ل �15لِ
 ����C م ��دىC ،1ب�أ���� ا�ظ�م؛ إن $ �ز و+ل ��7رك أن ����� ا��ب وا�1ب �5)ز�ت وا��دت ����ب وا

�C أ���� ا: �ز2�ل �15ل�C�ظ�م؛ إن $ ��7رك أن ����� ا��م ���5�ت ا��م و��د ا��م +�دا ���5ت أ+��دا، Cم ��دى ا
  . �� أ���� ا�رواح؛ إن $ ��7رك أن ��ودي إ� أ+��دك ��15وا �Tذن $ ��5روا ����رة ر+ل وا�د: �15ل

د �ن : �د��C ا��ث �2ل: � أ�و ��M �2ل�د�C: �د��C ��1وب �ن ����ن �2ل: �د��C او�د �ن أ��ن �2ل: �2ل�> ��Cد�
�ن �ط�ء �ن ���ر أ�� �2ل �Cم �د��د �ن أ�د �ن أ�� ھ)ل أن ز���ن �: أ�� ���� ���� ر+ل وھو �5 ��ر �15ل: ز�د 

75�ظم ا1وم �15ل ��ب د�وا ار+ل ��T5 إن ��ن +�ھ) ���م، وإن �� ��ن ا+��ر ���رك و��� ��Cق �د���أ�� إ ��ن 
 �� ��� ازداد ���� Cم �2ل ��ب أ<�رك أن $ ���� <�ق ��4 ���وات و�ن ا�رض ���Cن، Cم +�ل ���رك و�����

��ن �ل ���ء�ن ��� ��ن ا���ء اد��� وا�رض و+�ل �C� ���Cل ذك، Cم ر45 ا�رش �5��وى ���� ��5 �ن ا���وات 
: ا�)�5: ��ل �ن 1Cل ا+��ر ���رك و���� 5و�2ن �2ل أ�و ��M���ء إ@ �� أط�ط �7ط�ط ار�ل ا�)�5 أول �� �ر

  . ا+د�د �ر�د

�د��C أ�و أ���� �د��C �ر�ك �ن : �د��C أ�و ��ر �ن أ�� ا�-ر �2ل: �د��C ا��ن �ن �ث �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
���� �ِ���د ا����وات ��4طرن �: <��ف �ن ��ر�� �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �5 2و َ ُْ َ َ َ ++ َ َ َ +ن /و �ن َُ ِْ ِ ْ : �2لَ

  . ارب ���رك و����: ��ن 5و�2ن ����

���د $ �ن �و�� �2ل: �د��C ا���س ادوري �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل ��Cن : �د��د��C إ�را9�ل �ن <��ف 
��َ���س ر-� $ ����� �+�ھد �ن ا�ن  +�د ا����وات ��4طرن �ن /و �ن َ ْ َ ُِ ِ ِْ ْ َ َ َ +َ + َ َ   . �ن ا1Cل: �2لُ

��ت +��� : �د��C أ�� �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ا��م �2ل: �د��C ���� �ن ���ب �2ل: �د��C ���د �ن ا��ل �2ل: �2ل
��ر�� ��د ��زل �زداد و��ن ��ر�� ��ز@ �4 �زداد ��و ا���ل 5ذ�روا اذ�ن �Uر2ون �5 ا��ر �15ل ��ر�� 4� :

ا��د & أن اذ�ن �Uر2ون �5 ا��ر ��1�م �و��م ا����ن، 5) ���1 ���م ��ء إ@ ا�ظ�م ��وج 1��5��� ا��واج ��� 
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<�9) �<رة ��5ر ��� ا�Aل C ،����7�5م ���ر ا�Aل ���5ر، Cم �+�ء ��1��� ��� ا�ر ���5ث ا�ظ�م ���� ��� ���ر 
��دھم 2وم 5��زون ��ز@ 5�7<ذون ذك ا��ر 5�و2دون، Cم �<�د ��ك ا��ر �5+�ء ر�M �1��5 ذك ار��د ��� ا�رض 

َ/Yذا ھم  ��م �:ظرون : T5ذا +�ءت ا��<� �2ل $ �ز و+ل ُُ َ َُ َ َْ ٌ ِْ   . 5�<رج أو9ك وأھل ا�1ور �واءِ

أو�� $ : �د��C ���� �ن ا�-ل �ن ا�ن إ���ق �2ل: أ<�ر�� ا�ن ���د �2ل: �د��C +��ر �ن أ��د �ن �5رس �2ل: �2ل
��ن أ���� أن ��� إ�را9�ل �1وون ���+����، وو و ��ن $ ���رك و���� �1در : �ز و+ل  ������� أن �+�4 أ

�ود�ن �����ن، Cم ا9ت ��دھم �5 أ+�4 �� ��و�ون 15ل ��ود�ن �إن : ��ن $ �1در ��� أن ���1 �2و��� ����15 �5��د إ
$ ���رك و���� ��7ر��� أن ��و�� �ودا وا�دا ���5 �2ل ��� ذك ا<��ط� ��5را وا�دا �15ل $ ���رك و���� 15ل 

 �5�ف @ أ2در ��� أن أ+�4 أ���م؟ . إ�� 2درت ��� أن أ�15 ا�ود�ن ا�����ن و��� أن أؤف ������: �م

  

�ظ�� $ ������ و����، �5ن �ظ��� <�ق ھذه ا���وات ���ِو<�ق ھذه ا�رض �4 �ظ���  ھذه ا�CJر و��وھ� �دل 
و�م 5��� �ن ! و�م 5��� �ن ا+��ل! ت 5��� �ن �+ر��� و����5�C� 4 و��رھ� اذي ���ھده �5ذه ا�رض ا���دة �م

 وھذه ا�رض �م ����� �ن ا��وا��ت! ادواب و�ن ا����ن ا�� @ ���م �ددھ� إ@ $ وھذه ا���ر �م 5��� �ن! ا���ر

��ن @ ���� ا�A��ن �وع ا�A ا��ر اذي ھو �وع. و�ذك أ�وا��� و�م ����� �ن ا��ر! ا�� @ ���م �ددھ� إ@ $
��ددھم إ@ $ ���.  

�ظ�� $ ھذه <�ق �ن <��1 ��،  ������ وھ� وا�دة �ن ��4 أر-�ن، T5ذا ���ت ھذه ا�رض �U�رة ������ إ���
6َ"ق ا���وات ذ�ر $ أ��. �5�ف �U�رھ� َ َ

ً��= ���وات ط�� �  َ َ َ َ َ ْ َِ ��-�� 5وق ��ض و�5 ھذه ا���د�ث ا�� : أي ٍ
<�ق ����� أن ا���وات ����9��.  

  
��P
  أط�ط ا����ء ��Aرة �� ��� �ن ا��

  

���� و��م $ ��� �ا���ء و�ق �� أن �9ط �� 5��� �و-4 أر�4 أ���4 إ@ و��ك 9�2م أو  أطت :ورد �5 ا�د�ث 2و
2د �Fھ� $ ���� ��ؤ@ء ا�)��9، وأن �ل �وع ���� �5�� ��ك ���د   �����أي أن ھذه ا���وات �4 را�4 أو ��+د

���، وھم $ ������+ود ����ون $  ذ�ر أن ��-�م 2د <��1 $ ���د��، ���5م �+ود ��ذ أن <�1وا ��� �1وم ا
�2وا ����1���د�ك P�ر أ�� م ��رك �ك ���9��د��ك �ق  �����ك ر��� ��: و���رو�� و��ظ�و��، وإذا ��Cوا �وم اً.  

����م، وھ�ذا �ل ا���د اذ�ن �ن إذا �ر5وا �ظ�� ر��م ������ �1���� �� �ا��ر أو  ���وا أن ���د��م �2��� ������ إ
ق�>�� �ن ا+ن أو �ن ا�)��9 ���م ���1رون ���دا��م إذا رأوا �ظ�� ا ���م ����، ورأوا �� ھم 5�� �ن ��م $ ���

���وا ��+ود �1ول: أن ���د��م �2��� 5���7ذ�ون و�1وون و�ن �ظ�� ر��م ������ و����� ��إن ھذه ادار : ا9ذن 
 :�2ل $ ���� ادار اJ<رة ��ت دار ����ف �5ن �ظ�� $ ���� أ�� <�ق ا�رش Cم ا��وى ��� ا�رش :����

ُا�ر��ن َ ْ َ�"� ا�	رش ا��وى + ْ ْ َ ََ ِ ْ َ
 .  

َوھو :�2ل ���� ا1رآن وذ�ر �5 �ورة ھود ذ�ر $ ���� ا@��واء ��� ا�رش �5 ���� �وا-4 �ن َا�ذي 6"ق  َُ َ +َ ِ
ُا����وات وا�رض /. ��� أ��م و��ن �ر�� ُ َ +ْ َ َ + َ ْ َ َ َ +َ ٍ َ ِ ِ ِ َِ ْ
ِ�"� ا���ء  َ َْ َ

�2ل أن �<���1 أو ��د أن <���1 �5ر�� ��� ا��ء ����� : أي 
أي . ��� ��ن ار�M :ا��ء ��� أي ��ء ا�رش ���و ��� ا��ء، وا��ء أي ��ء �����؟ �15ل: �9ل  أن ا�ن ���س

@ ��رب ��� @ ��ز�زع وھو �2در ��� أن �<�ق  ا��ء ���أن $ <�ق ھذه ار�M ا1و�� و+�ل �ن 2در�� أ��� ���ك 
  .�� ���ء ��ف ���ء

  
  6"ق � ا����وات وا�ر�Cن �ن د?Pل ا�	ظ��

  

+إن :2ول $ ���� ذ�ر $ ���� أ�� <�ق ا���وات ا��4 وا�ر-�ن �5 ��� أ��م �5 �دة آ��ت ��� �5 ِر��م � ا�ذي  ِ + ُ + ُ ُ + َ
6ِ"ق ا����وات وا�رض / َِ ْ َ َ َ +َ ْ ََ ٍ. ��� أ��مَ + َ ِ Aِم ا��وى �"� ا�	رش +ِ ْ َ َ َ ْْ َ َ + َإ:�� ھو ������ �2در ��� أن �<���1 �5 �ظ� ُ + ُأ�ره  ِ ُ ْ َ

ُإذا أراد ���P أن ��ول �� �ن /��ون ْ ْ َُ ُ ً ََ َ ْ ََ ُ َُ َ َ َ َ ُا���م ��� ���ء ��م @ ������ إ@ $، و2د ا<��ف ھل  و�ن <���1 �5 ھذه ِ
�ل �ن ا1و�ن، ��5 �ورة ا��ز��ت �� �دل ا���وات <�1ت �2ل ا�رض � أو ا�رض <�1ت ����2؟ وذك �روى �7د

ْأأ: :���� أن ا�رض ھ� ا��7<رة �2ل ��� َ ْ�مَ ُ ��ًأ�د 6" ْ َ َB َ
َأم ا����ء �:�ھ� ر/= ����� /�واھ� وأ;طش  َ + َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ +َ َ َْ َ ََ ََ َ �� وأ6رج  ِ"��َ َ َ َ ْْ َ َ َ

��Cَھ� َ َوا�رض :�دأ �ذ�ر ا���ء ���ھ� Cم �2ل ُ ْ ََ ْ
َ�	د ذ�ك د��ھ�  َ ََ ْ ََ ِ َ أ6رج �:�� ��ءھ� و�ر��ھ� وا����لَ َِ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ْ ِْ َ

َأر��ھ�  َ ْ  ��5م َ
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�ْ ل :ا�رض ����2 �2ل ���� ��د ذك أن ا�رض ��7<ر <���1 ��د ا���وات، و�ن ذ�ر �5 �ورة ��5ت أن: �ن 2و ُ
 

َأP:�م � ْ ُ + ِ 4��ِرون ���ذي 6"ق ا�رض /. �و��نَ ِْ َ ْ َ َ ْ ُِ َِ ْ َ +َ َ ْ ََ ُ
 ��َو��	"ون �� أ:دادا ذ�ك رب ا�	����ن و�	ل /� َ َ َ َ B َ َ ْ َِ ِ َِ َ ً َ ََ ْ َ َُ َُ ْ ََ

َروا�. �ن /و �� و��رك   َ َ َ َ ْ َ َ َِ ِ َِ ْ
./ ���� و در /��� أ وا��/ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ْ ََ ٍأر�	� أ��م + + َ َ َْ  �� ا�و��ن أي ���و��ن ا���1�ن 5��ون <�ق ا�رض �5 أر��� أ��م ���: ���� َِ

+Aم :5��� و�1د�ر أ2وا��� �2ل ��د ذك ُ ���Pرض اeو� ��َا��وى إ�� ا����ء وھ. د�6ن /��ل � ْ َ َ َ َ َ + َ ِْ ِ ِ ِْ َ َِ َِ ْ َ ََ َ َ ٌ ُ َطو�� أو �رھ�  ��� ِ ََ َ ًَ ْ ْ ً َ� أ��:� َْ َْ َ

َط�P	�ن /��Cھن ��= ْ َ َ+ ُ ََ َ َِ َ���وات /. �و��ن وأو�� /. �ل ���ء أ�رھ� ِ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ََ ٍَ ) ُ ِ ِ ٍِ ���أن <�ق ا���وات ��ن ��د  C ����5م �دل 
  .<�ق ا�رض

َوا� :إن 2و�: �لو+�4 ��-�م 15 ْ َرضَ َ�	د ذ�ك د��ھ� ْ َ ََ ْ ََ ِ أن د�و ا�رض ��ن ��د <�ق ا���وات، وأ�� <���T5 ��1 �2ل  َ
َوا�رض ��-�م إ� أن ���� ��د ذك أي P�ر ذك <�ق ا���وات 5ذھب ْ ََ ْ

َ�	د ذ�ك  ِ َ َ ْ �4 ذك أو P�ر ذك 2د  :أي َ
و�ل ��ل T5ن $ أ<�ر ���7 <���1 �5 ھذه ا�دة وذك  د��ھ�، و@ ��زم �ن ذك أن ��ون <���1 ود�وھ� ��د ا���وات

������ ���ء �ن ا.  

  
  ا�	رش ھو أول وأ�ظم ا��6"و �ت

  
وھو أول �� <��1 �ن ھذه  ق ا�رش، وا���M أن ا�رش ھو أول ا�<�و�2ت؛ وذك <�� ��@��واء ������د ذك <�

ا�<�و�2ت، و����ر أ�ظ��� إذا ���ت ا���وات ا��4  ا�<�و�2ت ��� ���ء، و@ �ك أن ا�رش ����ر أول ھذه
��)ة : ا�رش ����1 ���1ة �7رض 5)ة أيأ1�ت �5 �رس، وا�ر�� ������ إ�  وا�ر-ون �5 ا�ر�� �دراھم ����

ا�رش �5 ا��U ھو �ر�ر  .��5ًذا ��ون ���� ھذه ا�<�و�2ت إ� ا�رش؟ إذا �5�رش @ �1در 2دره إ@ $ �ن ا�رض
�(إ:. :�ن ��1�س َا��ك ا�ر�ر اذي ���وي ���� ��وك اد��� ��� �2ل ��� َو�دت ا�رأة ��"��م وأو��ت �ن �ل � ِ ُ ُ َ) ْْ ِْ ِ ِْ َُ َ ُ ْ َ ْ َ َُ ٍ.ء ًَ ْ

ٌو��� �رش ْ َ َ ََ
ٌ�ظ�م  ِ 1و�  �ر�ر ���ت �+�س ���� ��� �+�س ا��وك ��� �ررھم، و�ذك ��� $ �ن �و�ف �5ر��� َ

�َور/= ��� َ ََ
ِأ�و�� �"� ا�	رش  ْ َ َ ْ َ َْ َ ِ َ

 �ھذا ا�رش  أي ��� ا�ر�ر اذي �+�س ���� ا��وك، Cم إ�� ���� أ<�ر �7ن 
ُو���ل :���� وو��� ����ت ���ن أ�� �<�وق وأ�� 2د <�� ��@��واء 5و�ف أن � ���� �2ل ِ ْ َ ْ�رش ر�ك /و �م  َ ُ ْ ) َ َ ْ ََ َ َ

��:��A ذP�ٌ�و َ َ َ ْ َِ ٍ َِ
��� ��ل ھذا ا�رش �4 �ظ��، و�ن ھم ��� <��1م $  وھؤ@ء ھم �ن ا�)��9 أ�ط�ھم $ ���� 2وة 

  .@ �1در 2درھم إ@ $

����1 ���رة  :ورد �5 ��ض ا���د�ث �2ل ��� $ ���� و��م �أذن � أن أ�دث �ن ��ك �� ��ن ���� أذ�� إ
 :أر���، و�5 �وم ا1���� ��و�ون ���C�� و�ذك أ<�ر ����د��م �2ل ���� وذ�ر أن ���� ا�رش ھم <�����9 ���

َا�ذ�ن ِ ْ���"ون ا�	رش و�ن �و�� ����ون ���د ر��م + ِ ) َ ْ َ ُ ) َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َِ ِِ َ ْ َُ َ ْ ُ
ُو�ؤ�:ون �� و���4Mرون �"ذ�ن آ�:وا  َ َُ ُ ْ َ َ ُ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ+ ْ ِ  أ<�ر ���7م ����ون ْ

�َو�رى :ا�رش و�2ل ��� ََ
ِا��
�P� ��/�ن �ن �ول ا�	رش  ْ َ ْ َ َ َْ َ ِْ ْ َِ ِ) َ َ

�1 إ@ أ<�ر ���7م ��5�ن �ن �و� أي أ�� @ ���ط �� �> 
������.  

  
  ا�	رش وا�رد �"� �ن أ:�ر ا��واء ا�رب �"��

  
�ظ�� أي أ�� �ظ�م �5 2و�  @ �ك أن ھذا د�ل ��� أن ھذا ا�رش أ�� �<�وق <�� $ ���� ��@��واء و<����

�ْ/Yن :��� ِ ُ�و�وا /�ل ���. � ? إ�� إ? ھو �"�� �و�"ت َ َْ َ + َ َ ++ َ ََ ْ َ َ َ ْ َ ْ َِ ُ ِ ِ ُِ + ْ ُ َ
ْوھو رب ا�	ر  َ B َ َ َْ ِش ا�	ظ�مُ ِ َ ْ ِ ���� �ِا�	رش  ُذو :و�5 2و ْ َ ْ

ُا����د ِ َ ْ ���� �َ/�	��� :و�5 2و َ َ +� ا��"ك ا��ق ? إ�� إ? َ َ َ ْ ِْ َِ B َُ َِ ُ ِ ھو رب ا�	رش ا��ر�م+ ِ َ ْ ِْ ْ َ B َ َ ا���ت، وذك د�ل  5و��� ��ذه ُ
��� أ�� �<�وق 2د <�� $ ���� ��@��واء ����، و2د دت ا��وص  ������� أ�� ا<�ص ��ذا او�ف ���7 ا��وى 

ا@��واء اذي ھو ا��و ���� �Cل ا��ط�� وا���ة و��وھم، ��T5م 2د ��د�وا  ��� ��� ���ء، و@ ��رة ��ن أ��رارب �
��ء �<�وق  إن ا�رش ھو ا��ك و�س ھو: و2د �ط�وھ� ��� �7ووھ� ��7و�)ت ���دة ��� �2ل ��-�م ا��وص

: ا��وى ���� �ل ا��وى ��� ا��ك �����U� ك وھذا��  .ط� ���مد�ر ا

ر��� ���� ���و ��� ا�رش ��� ��ء و�4 ذك  إن: �5�رش اذي <��1 $ �ر�ر @ ���م 2دره إ@ $ ���� ��ن �1ول
�ن ��P ،رش و�� دو����ن ا ��P ��T5 �����ذك أ<�ر . +��4 ا�<�و�2ت و��� <�� ��@��واء �� ���ء �ن ا

�5 ��7� ���� ����وم ا1���� ���1ق ا��� �َو�وم :�وات �5 2و ْ َ َ 
ً���ق ا����ء ���M��م و:زل ا��
�P� �:ز� َ ْ َ ِْ ْ َ َ ) ُ َ َُ ِ َ َ َ ُ َ +َ ِ ِ ُ +
��5�1ق  

�ر��، و ا���وات ���ًأ��ر ذك أ�-� ا���ة  2دًو��زل ���� ا�)C ،��9م أ<�ر أ�-� ���7 ��زل ارب ���� ��� ���ء 
ا�1��1 5ردوا ھذه ا��وص ا�� ����� و�7ووھ�  وا��ط�� اذ�ن ���رون ��� ا��و و��� ا�زول و��� ا@��واء
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�ذك . $ أو رد <�ره و<�ر ر��� ��T5م 2د �7ووا �� ھو �ر�M @ ��1ل ا�7و�ل ��7و�)ت ���دة، و@ ��رة ��ن رد أ�ر
�2د و�ف $ ًأ�-���� �َو��ء : ���� ���� ���7 ��زل ��� ���ء أو �+�ء ��� ���ء �5 2و َ َ �4N �4N ًر�ك وا��"ك ًّ َّ َ َ َ B َُ ََ ْ

 

�م و+�ء �5 ھذه ا���د�ث أ�� �+�ء �وم ا1���� ��� ���ء وأ�� ����ب������ده و�+ز��م �7.  

  
  � و�ده ھو ا�����ق �"�	ظ�م

  
���ا���� اذي �+ب ��� �ل ا���د أن  وإذا �ظر�� �5 ھذه ا�د� أ<ذ�� ���� أن ر��� ������ ھو ا��� ا�ظ�م وھو ا

أ�د ا<وف؛ وذك ���م ا��ر5وا ���7 ر��م و<��1م وأ�� رب �ل  ���ر5وا ��ظ���، وأن ���دوه �ق ���د�� وأن �<�5وه
��� و+� ا�رض ���� �راب  أ�ظم �ن �ل��ء، وأ�� ��@  ��ء 5���1روا ��د ذك ا�<�و�2ت ���� ھذه ا�<�و�2ت ا

ٌ���وي ���9 <�1ت �ن �راب و��ود إ� �راب، �5�ف �4 ذك ��ظم أو ��رف �� ��ء ^ �ن �ق $ ������ ����؟  ً
و�ذك �ظ��� ر��� وو��وه ��� �دل ��� ھذه ���ء،  و��ف @ ���رف ��ظ�� <��1م؟ و����م اذي �ظم ���� ���

و�<�ق ��� أن ���ر5وا ���7م �<�و2ون �ر�و�ون، و�7ن ارب اذي <��1م ھو $  �ل ذك �) �ك �ث ����د. ا�ظ��
�  . دون �� �واه و���7 اذي ���� و���ت و���رف �5 ا�ون ��� ���ء، و���7 ھو اذي ����ق ا���دة و�ده ���

 

 ھل �����: و�1ول آ<ر. �5 ���ب ا�ظ��: 5-����م ����ن ��� ھذه اروا��ت �5 ا���ب أي �ر+و �ن:  �1ول��9ل: س

  ��<ر�W ا��1ق؟

ا���ب ��� اA���د، وا��1ق ��� ��ب �� اط�4 ���� ���M  @ �ك أن ھذه ا���د�ث ا���د 5��� ������ ���ب
 ��ن ھ��ك -��ف، و�ن �س � اط)ع ��� �1�� ار+�لوار+�ل و�-�ف ��-�� إذا  ��-�� ��� ��ب ارواة

ھذه اروا��ت ���دل ���  واروا��ت وأ�� 2د ��ون ھ��ك رواة م �ط�4 ����م أو أ��م �1Cت و@ ��رف ��1Cم، ��ل
  .ا�1ر�ب ��� أ��� ����C، وإن ��ن 5��� �� ھو -��ف


 <�ر ا+زاء ، و+���� $ وإ���م ���ا1ول 5����ون أ���� ، و$ أ��م ، و���  �ن �����ون إ�+زى $ 5-��� ا
��ن، و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د ا��د & رب .$ ��� ���د��  .أ+���ن آ� و���� و��� ا

  
  ��م ا�A2ر ا��رو�� �ن �:. إ�را�Pل

  
P �5ب و���ا�����د و����د ����� أو  �ره �ر+4 5��� إ���رف أن ا�CJر وا���د�ث ا�� �روى �C) �5 ھذا ا

5�ذ�رو�� أ��م ا�1رئ، وا�1رئ ���م ���� ��و+ب ا�����د  -���� �������د؛ وذك �ن ا�ؤ��ن ����دون ��� اA���د
 أي أ�� �����ر ��ض اJ��ت أو ا�����ط أو ذ�ر �2ص،. ًأ�-� أن ا�C�ر ���� �و2وف �ن ��� أو -�ف، Cم ��رف

��1وا �� �دل ���� �ن ����م ��� $  ا ��ن �ن �)م ا����� 5���ل ��� أ��م ��5وه �ن ا1رآن أو �ن ا��� أو أ��موإذ
�روى �C�ر �ن . إذا ��ن �ن ��ب ��� إ�را9�ل ���T5 @ ��دق و@ ��ذب ���� و��م، T5ذا ��ن ����� ��T5 ����د وإ@

ا���ب، و@ �ك أن ��ك  وھ�� �7<ذان �ن ��ب أھل �ن وھب �ن ����و ا����ر �ن ��ب ا����ر ھذه ا�1ص �5 ��ب
���7 ا��د��� و�ن ���ن اظن ���ك  أو وھب ھو ��ب ا��ب 5��� �� ھو ���M و�� ھو ��ذوب، و@ ���م ا��2ل اذي

  .و���ن �� اظن أو9ك ا�)��ذ اذ�ن ���1ون ��� ا��ب ا�� ��1ل ����

و�5 ��ب ا����ر  و�5 ���ب ازھد (��م أ��د ذا ا���ب، و�ذك �5 ���ب ا���� ��� ���مھ �5ذه ا�CJر �ذ�ورة �5
�روو��� �������د، و@ �ك أ��م ���وا ���؛ ���م و1Cوا ��ن  ا�Uوي و����ر و����ر ا�ن أ�� ���م �����ر ا�ن +ر�ر

ور��� ��� ��ض   ���� أط�4 أ����ءه���، وأ�Cرھ� إ��� ھ� �2ص �دل ھذه ا�1ص و��وھ� ��� أن $ رووھ�
�� ���ق و�>�ظ�� ا ������ده و��� �� �����1 �ن ا���دة  ا��ور اU����، وأن ��ك ا��ور اU���� �دل  ��� �1����

@ ������ق ��، T5ن ھذا ھو اذي �+ب ��� ا�ؤ�ن اذي �رف د@� ھذه ا��وص، �واء  وا��ظ�م واA+)ل وا��ز�� 
��1و� �������د �ن  ا1رآن أو �ن ا���د�ث ا����� أو �ن آ�Cر ا����� و�����رھم e��ت أو �ن آ�Cر �نأ<ذھ� 

  .ا��ف إذا �M إ��م ا��د

  
  أ ��م ا�A2ر ا��رو�� �ن �:. إ�را�Pل

  
�ن ��� إ�را9�ل ���T5 ��1�م إ� �C(C أ2��م �  :وأ�� ا�CJر ا��1و

��وص �5ذا �رد و@ ���� و@ ��1ل، وإذا ��� ��� ��� و+� رده���م أ�� �ذب، ��ذ�� ا 2�م.  

ً�ؤ�ده وو إ+��@، T5ن �C�را �ن ا�1ص  وا1�م ا���C ���د ا���ب وا��� ����� و��وا��15 5��دق إذا و+د �� ً
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،���+� ���  .و+�ءت �������� �5 ��ك ا��ب وردت �5 ا1رآن، ووردت �5 ا

ث وھو ا���C إذا �د�Cم أھل :�دل ���� و@ �� ��ذ��، و2د �Cت أ�� ��� $ ���� و��م �2ل Cر اذي م �7ت ��وا1�م ا
 و��ن � ����ون آ��� ��ذي أ�زل إ��� وأ�زل إ��م وإ��� وإ��م وا�د: ��د2وھم و@ ��ذ�وھم و2ووا ا���ب 5)

@�Cا�� ً�َو? ��ر $ ���� �1و ِ���د�وا أھل ا����ب إ? ���� َ ِ ِ ِ+ + ْ ُِ ِ َ َُ ْ َ ُ. ھ. أ��نَ َ ْ ََ ُو و�وا ِ ُ ْآ�:� ���ذي أ:زل إ��:� وأ:زل إ���م َ َ َُ ْ َ ْ +ْ َ ْ ََ َ +ِ ِ ِِ ُِ ُ ِ 

ً 2د ��ون ����� ��5ذب ���ق و�رد ا��ء ا���M، وإذا �د��2ه ��د���1ذ��� �� وذك ��� إذا ً�ط��1 آ��� �� 15د  ً
  .@ ��د�2 و@ ��ذ��: ً��ون �ذ�� ��5دق ��� ھو ��ذوب �ل �1ول

���� و��م $ ��� ��دCوا �ن ��� إ�را9�ل و@ �رج ��T5 ��ن 5��م  :و2د ورد اAذن ���<ذ �ن أھل ا���ب �5 2و
 P �5زوة ا�ر�وك و+د زا����ن - ر-� $ ���-Cم إ��  ا��ص ا ا�د�ث رواه ��د $ �ن ��رو �نھذ ا���+�ب

���م ���� ��  ��� إ�را9�ل ��5ن ��دث �����؛ ��� رأى 5���� �� �وا5ق ا�ق، وا�1ول ا�� ��1ل 5���� ��ب �ن ��ب
��ن ا����م �� ���� �ن أن ����ج إ� ��ك ا��ب  �� و��م������م و�5 ���ب $ ���� و��� ���� ��� $ ��: ��1ل 

� أ��ل �� اد�ن و����� ��� $ ���� و��م ��c �� أ�زل إ�� �ن ر��، و��د � �ذك أو ��ك ا�����ت، T5ن $ ���

  .ا����� ر-� $ ���م

  
�� ا��:��"N/ رآن�   Nص ���"� /. ا�

  
وردت �5 ا1رآن �+��� و+�ء  وا���� 5��� ا@����ر وذك أن ھ��ك C� ���2�رةوأ�� �� ����ق ���1ص ���T5 �روى، 

ورد �5 �دة �وا-4 و$ ���� . ا��ت أو إ���ء ا�و�� ������� �5 ��ض ��ب ��� إ�را9�ل، �5ن ذك �2ص إ���ء
ْوإذ :اد��� �2ل اJ<رة �Cل 2ول $ ���� �2در ��� أن ���� ا�و�� �5 ِ َ "�م �� �و�� � َ َْ ُ َ ْ ُ َن :ؤ�ن �ك ��� :رى � ُ + َ ََ + َُ َ َ ِْ ْ

ً��رة َ ْ �� وأ:�م �:ظرون Aم �	A:��م �ن َ��N6ذ��م ا�I/ْ َِ ِْ + ْ ُُ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َْ ُ ُ َ َ ََ َ ُ َ +َ َُ
ْ�	د �و��م  ُ ِ ِْ َ ْ �2وا َ ��َأر:� :�5��1 5��� أ��م  ِ �رة َ� �ً َ ْ َ َ ْ�ن + َ 

ً:ؤ�ن �ك ��� :رى � ��رة ََ ْ َ َ ََ + َ + َُ َ ِ �1� ��ر�� 75ر�ل $ ����م ْ�أن  �� ���وا <�ف �و������1 ���5وا، Cم ��د ���ت ھذه ا
����م وأ�� ��� ود��ه �75��ھم �2ل ���� ����� 2و�� أ�� د��� $ ��+Aم :اذي ���ب �5 �و��م، 5د ِ�	A:��م �ن �	د  ُ ِْ َ َ َْ ْ ُ َ ْ

ْ�و��م ُ ِ ْ �ظ َ ������ 2در�� و �  .���7 أ�� ���� ا�و�� ��آ�� �ن آ��ت $ دا

����C�ورة ا�1رة وذك أن ��� إ�را9�ل ��ن �5ش 5��م أن ��1ل أ�دھم 2ر���،  �4 ا�1�ل اذي �5 ��2 �و��: ا��1 ا
�Cرا�7<ذ ��ن أ��م ��2وه و�زوج ا����، وا��م �� آ<ر�����، و���2 �7<ذ إر�C، و ����15ل  5ر+�وا إ� �و�� �5دا ر+ل 

ْوإذ :�5 و���� �2ل $ ���� ��وا �1رة ���5 ذ��وھ� ��د�� �رددوااذ �م �و�� ِ ٌ �"�م :4�� /�دارأ�م /��� و� �6رج  َ ُ َ َ َ ًِ ْ ُ َ ُ َُ + ِ ْ ْْ + َ ْ َْ

ْ�� �:�م ُ ْ ُ �� �ذ�ك ���. � ا��و�� َC	�� ر�وهCا �:"�َ����ون / َ َ ُ ْ َْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ ُْ ُْ + ِ َِ ِ َِ ُ َِ �� ذ��وا ��ك َ  ����ا�1رة -ر�وه �+زء ���� 5رد $ 
ًھذا اذي C ،����2م ��د ����، �5ذه آ�� �ن آ��ت $ أ+راھ� : ا�ن أ<�� و�2ل و�7وه �ن اذي ��2ك؟ 75��ر إ�: رو�� �2ل

��� �د ����، و����� �و�� $ ���� .  

�ن $  إ��م ��رة آ@ف أو أ�Cر؛: �و�وا، Cم أ���ھم 2�ل: ��و��م �ذر ا�وت �15ل $ �م ن <ر+وا �نو�ذك ��2 اذ�
َأ�م �ر ذ�ر أ��م أوف َ ْ َ ٌإ�� ا�ذ�ن 6ر�وا �ن د��رھم وھم أ�وف َ َ َ ُ َُ + َُ ْ ُْ ْ َِ ِ ِ ِِ َ َ�ذر @ف�دة آ: ���� ِ ِا��وت ََ ْ َ �ن �رض  ً<و�5 ْ

$، Cم إ�� أ���ھم ��د ذك ذ�روا أ��م �1وا  ً�و�وا ���5وا �و�� ر+ل وا�د، ��5ن ھذا أ�را �ن: و42 �5 ��دھم �15ل $ �م
، وا-���ت أ+����م و��د ذك أ���ھم $؛ أ���ھم $ ��� ذ�ر C� �5�ر ���� �دة طو��� ��� ���ت �ظ���م، و���ك

��ل :اJ�� ھذه/َ َ َ
ْ��م � �و�وا Aم أ���ھم  + ُُ َ ْ ُ َُ ُ ُ ُ + َ

  .�C� 4ر��م �5ذه آ�� �ن آ��ت $ 

��� �ٌو�ذك ��2 را��� ذ�رت �5 2و ْأو :�ٌ َ���ذي � َ ِ + +ر �"�  ر�� وھ. �6و�� �"� �رو���  �ل أ:�َ ََ َ َ ََ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ َ +ِ ِ ٍَ ٌَ ُ���. ھذه �  ِ + ِ ِ َ ِ ْ ُ
+�	د �و��� /P�� � ����I� ��م Aم ُ ٍَ َ َ َ ْ َ ْ ََ َ َِ ُِ + ُ َ َ �A	�ُ َ َ ً��ت، و��ن ��� أ�-� ���ره ��5ت ا���ر Cم ���C �15ل ��م وھو  ��ث ���9 َ

� �ْ�ل :$ ��� A��ْت ��P� ��م /�:ظر إ�� ط	��ك و�را�ك �م ���:� َ َ َ َ+ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ْ َْ َ َ َِ ِ ِِ َِ ُ َ ٍْ َ
: 2�ل. و�راب 5رده $ ��� ��ن ��ن ��� ط��م 

 $ ��� ��ن Cم أ�ره �7ن ��ظر إ� ا���ر وھو ���رق أ+زاء ��� ��� �ن ����5 ���ب أو ��وھ�، و��� �راب 5رده

ْوا:ظر َُ ْ
َإ�� ���رك و�:�	"ك آ�� �":�س وا:ظر إ�� ا�	ظ�م ��ف  ْ ْ َ َ َ ْ َ ََ ْ + َِ َ ُِ ِ ِ ِْ َ َ َِ ِ ًِ َ َ ً::�زھ� Aم :��وھ� ���� ِ ْ َُ َ َْ َ ُ ْ ُ+ ُ �ظ�م ا���ر  ِ �أو�� $ إ

�5��7ت +�ء ��-�� ������� 5ر+4 وا�7م  ����، Cم  إ� ��ض، Cم ا��7ت وا��ق ��-�� ���ض، Cم أو�� $ إ
ُو�:�	"ك آ�� �":�س وا:ظ :إ� +�ده، Cم ��د ذك ��<ت 5�� اروح ��5ن ا���ر ��� ��ن �15ل $ ْ + ََ َ َ ْ َِ ِ ًِ َ َر إ�� ا�	ظ�م ��ف َ ْ َْ ِ َ ِ ْ َ ِ

َ::�زھ� ُ ْ Aُم :��وھ� ���� /"�� ���ن �� ُِ َ َ ََ َ+ َ + ً ْ َُ ْ ََ ���ر�2 �5+���ت، Cم +�ء �م ��5ت  رأى رأي ا��ن أن ھذه ا�ظ�م ���ت: ���� +ُ
  .ً+�ءت اروح ��5<ت 5��� Cم ��ر ���ر�� ��� ��ن  ا+�ودھ� ���5ت ����� ��� ���ت، Cم�����، Cم +�ءت
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(رب :�� �2ل إ�راھ�م ھ� ��2: و��2 <���� َأر:. ��ف ��. ا��و�� َ ُ َْ َ ْ َ ْْ ِ ِ ِ َ �ْ/6ذ :�2ل $  َُ
ِأر�	� �ن ا�ط�ر  ْ َ َ ْ+ َ ِ ً َ

75<ذ  
��ر أو ���م أو ��وه �� أ<ذھ� ذ����، و5رق  ًأر��� ���ر�2 ���ن أن ���� �� ھو ��رم �U� (Cراب أو ر<م أو

��وم �ن أ���ن ���ر�2، وا�7م رؤو��� Cم د��ھ�، ���5 د��ھ� +�ءت ��ك ا ًأ+زاءھ�، +�ل ��� �ل +�ل +زءا، وأ��ك
�ھذه آ�� �ن آ��ت  @ �ك أن. ��ض ��� +�ءت إ�� �) رءوس 75�1 إ� �ل وا�د رأ�� �5�7م 5�� ��� ��ن ��-�� إ

������ أ�� <�ق �ل ��ء، وأ��  ��ظ���، ودا ��� �  .�ل ��ء 2د�ر $ ���� دا

َر�. :�ن ر�ك؟ �2ل:  �� �2ل � ذك ا��ك-ا�)م ���� -ھذه ���دل ��� ��� إ���ء ا�و��، T5ن إ�راھ�م ) ِا�ذي ���.  َ ْ ُ ِ +
ُو���ت ِ ُ َأ:� :���� ا�و�� و���ت ا����ء �15ل ذك اظ�م: أي َ ُأ��. وأ��ت َ ِ ُ َُ ��ف ���� . اد�� أ�� ��� و���ت ِْ

�س أ�ت اذي أ�����م : +���� �75�ت ��-�م، وأ�رك ��-�م 5��1ل � ًأ��� ھذا، وأ��ت ھذا؛ أ��س �C): و���ت؟ �2ل
���� إ�راھ�م �ل $ ھو اذي Wن ا���+/Yن ً��+� @ �+د �� +وا�� أ���ھم و ِ َ� ��I. �����س �ن ا�� َ ْ َْ َ ِ ِِ ِ+ ْ َ + ��َ�رق /Iت � ِ ِِ ْ َ ِ ْ

ِ�ن ا��Mرب ِِ ْ َْ َ .  

َر�. :و�� �2ل إ�راھ�م. �ك أن ھذه �+� 2و�� @ ) ُا�ذي ���. و���ت َ ِ ُِ َ ْ ُِ +
(رب �7ل ر��  َأر:. ��ف ��. ا��و�� َ ُ َْ َ ْ َ ْْ ِ ِ ِ ؛  َ

�  .ھذه اJ�� ��� ��ون ��� �1�ن أن $ ���� ���� ا�و�� 75راه $ ���

����ْوإذ :���� ���� ا�و�� �5 2و� و2د ذ�ر $ ���� أن  ِ 6�َرج ا��و��  َ ْ ُْ َ ُْ Y�ِذ:.ِ ْ ِ أي �����م �Tذن $ 5�1ول  ِ
���+زة  5ًّ�1وم ���، Cم ��د ذك ��وت إذا أراد $ � ا�وت، و@ �ك أن $ أ�ط�ه ذك 2ًّم ��� �Tذن $: ��دھم إذا ��ت

 ��ا�� �5 ا1رآن +�ءت �+���، Cم  �ر��5 �ذك أن ا�1ص. �+ر��� $ ��� أ�دي أ�����9 ور����ن ا��+زات ا
  .+�ءت ��������

  
���4 ��دي ا��ؤ�ن �"ط���N ن� �ظ�	ر ا��C���ا  

  
دار اJ<رة، و�� ��ون ��د  إ���ء ا�و��: ����. ً�ذك أ�-� 2د ذ�ر �5 ا1رآن إ+��ل ��ء �ن أ�ور ا��ث وا��ور��

����ل 2در�� و��ر�5 �5 <��1، و�ون ا�<�و�2ت �U�رة  ًك، وھ�ذا أ�-� أ+�ل �5 ا1رآن �ن ���ت $ ����ذ
ً��� +�ء �+�)، Cم +�ء ���) �5 ا���، و�5 ا�CJر �ن ا��ف ر���م $، و�ل  و�1�رة أ��م �ظ��� ������؛ 5ذك ً

� ھو اذي ���ده �ق�ن ا�د� ا�� �دل ��� أن ا��د اذي ����-ر �ظ� ذك��� $ �  ،��ا���دة، و�ط��� �ق اط�
أ��م �� �ر5وه �ق ا��ر�5، و@ 2دروه �ق 2دره؛ ذك �2ل  وأن اذ�ن ��وا ر��م، و<��وا أ�ره، وار���وا ا��ر��ت

�ٌ دروا � �ق  دره إن � ��وي �ز�ز َ�� :$ ��� ِ َِ ` َ ُِ َِ َ ََ َ َ+ ++ ْ َِ َو�� + ٍ دروا � �ق  دره إذ  ��وا �� أ:زل � �"� ��ر َ َِ َ َْ َ َ َ َُ ُُ َ+ +َ َ َ ْ َ َِ ِ ْ ْ�ن  +َ ِ
ٍ�.ء ْ َ
�5ذ�ن �� �ر5وه �ق ��ر��5 ھم اذ�ن ��دوا P�ره، ���ا�����، وا�����وا ��ط���ت،   وھم اذ�ن �+رءوا 

  .���دھم �ن ا+�� ��5ن ذك �ن أ���ب �ذا��م +���م و��5وا �� �د<��م ا��ر، و�� وأ�وا أ���ب �<ط ا+��ر،

  
  �ن �رف � �ق ا��	ر/�  دره �ق  دره

  
اط���، وا���وا �� أ�ر ��، و�ر�وا ��  ط��وه �قأ�� اذ�ن �ر5وا ر��م �ق ��ر��T5 ��5م اذ�ن 2دروا $ �ق 2دره، وأ

و�ظ���، و�ر5وا أد� ذك �ن ا1رآن و�ن ا���، �Cل �� ذ�ر ا�ن  �ر�� و��� ���، �5ؤ@ء �ر5وا +)� و��ر��ءه
���س �ُ���د :���� �5 2و َ َ

+ا����وات ��4طرن �ن /و �ن  ْ َِ ِ ِْ ْ َ َ َ +َ + َ َ د�ل ���  T5ن ذك �ن �ظ�� $ ����، و�ن ھ����، وھو ُ
�َوھو :أن ارب ������ �2ھر 5وق ���ده ��� أ<�ر 1و ِا���ھر /وق ���ده َُ ِ ِ َِ ْ َُ َ َ ْ

ن �ن 5و2�� �2ر، و5و2�� ���P، وأ: ���� 

. ر�� �ق 2دره م ��رف ذك، ��T5 �� 2در��  . ����4 إ� �)م ا��Aم أ�� ا

  
  ذ�ر ���4� إ���ء ا��و��

  

��ن، وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ� و���� . ��م $ ار��ن ار��م��ا��د & رب ا
  . أ+���ن

��د��C ��ر �ن أ�� : �د��C ��+�ب �2ل: �د��C أ�و ���د ا����9 �2ل: ��ن �2ل�د��C او�د �ن أ: �2ل ر��� $ ���
�ز و+ل �َ/6ذ أر�	� �ن ا�ط�ر /Nرھن إ��ك : روح �ن ا-��ك �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �5 2و ْ ْ ُ ْ َ َ َْ ِ + ُ ََ + ْ َِ ِ ً َ : �2لُ

: ا��ود ا���ر �ن �ل +�س وا�د 5ذ���ن 15ط4 رؤو��ن �2ل: ر اذي أ<ذ وز وط�ووس ود�ك ورأل ����واط�
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5و-��� ��ت 2د�� Cم ��ف ر���� �5م ��ق ���� ���9 5ذراه �5 ار�C ،Mم أ<ذ �ل ط�9ر 5��1 ����ن وھو 2ول $ �ز 
ِ/6ذ أر�	� �ن ا�ط�ر و+ل �Aراھ�م  ْ َ َ ْ+ ْ ََ ِ ً َ 75<ذ : 5��11ن �2ل: 5<ذ إ�ك أر��� �ن اط�ر �5رھن إ�ك �1ول: �1ولُ

���� �ٍا�	ل �"� �ل ��ل : ����ن �<����ن، Cم أ�� أر��� أ+�ل 5+�ل ��� �ل +�ل ����ن �<����ن وھو 2و َ َ َ َ ْ) ُْ َ
�ن �زءا :�ً ُ ُْ ْ+ ھذا Cم ���� ورءو��� ��ت 2د��، 5د�� ��@�م ا��ظم 5ر+4 �ل ��ف إ� ���� و�ل ر�ش : ����ِ

إ� ط�9ره، Cم أ��2ت �ط�ر �U�ر رؤوس ��� ا���ت إ� 2د�� �ر�د رءو��� أ�����2 ���5 رآھ� و�� ���ل ر45 2د�� 
�5 �1��َوا�"م أن � :  ��ن رأى ذك-���� ا�)م- رأ�� ��5دت ��� ���ت �15ل إ�راھ�م 5و-4 �ل ط�9ر ����  + + َ ْ َ ْ َ

ٌ�ز�ز  ِ ���م �� أراد؛ إذ �5ل ھذا وأرا��� �ن آ���� وذك أن إ�راھ�م ��� : �1ول���م ��1در ��� �� ���ء : �1ولَ
ز��وا أ�� ���� ��� ���ل ا��ر 5رأى دواب ا��ر : $ ��� ����� و���� و��م ������ �C�را �ر �ر+ل ��ت، �2ل

��د ذك-ا�)م���� - �<رج �7�5ل ���، و���ع ا�رض ��7�� �7�5ل ���، واط�ر �41 ���� �7�5ل ��� �15ل إ�راھ�م   :
ھذه دواب ا��ر ��7ل �ن ھذا، و���ع ا�رض، واط�ر، Cم ���ت ھذه C ،����5م ������ ��د ا��� 75ر�� ��ف : ]رب

  ���� ا�و��؟ 

��د $ ���د �ن ز�ر�� �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل ��C�2ل: �د ���� ��C�2ل: �د ������: �د��C إ�راھ�م �ن <�د ا
��ر �ن ��Cن وھب �ن ���� �د���د ار��ن �ن وھب �ن ���� و ر��ح �ن ز�د �ن أ�� ا�ذ�ل   -� -ر��� $ ���

ا��1ب أر��� إ� ��ت ا�1دس وھ� <ر��، Cم ا+��� ���� 5+��� �5 ���ل و+�ل �5 ��2 � ��ء، Cم ر�ط ���ره إ� : �2ل
 ���+ � ����I/ ��ُ �ل أ:� ���. ھذه � �	د �و� ُ+ +ُ َ +َ َ ْ َ ْ َ ْ َُ ََ َِ ِ َِ َ ِ ��د ذك ��5ث ���9 ��م، Cم إن $ ���رك و���� رد �� ��1 �ن َ

�ن �Pب أ��را �C(C أو ��@ � 15د �ل ��� و���� ��� ��را+�وا : ��� ��� إ�را9�ل �ن ��ث ���ھم �<���ر �15ل
�د ����ن ���، Cم ا����وا ا��ت، وا1ر�� ��� ��دت ��� ���ت ���5 5رPوا ���� ��ث $ �ز و+ل أر��� إ� �)دھم �

���� ا�)م--��َ�م ��Aت  �ل :  5+��ت ا�ظ�م ���د ��-�� إ� ��ض ��� ��د ��� ��ن، Cم أو�� $ �ز و+ل إ َْ َْ ِ َ َ
A��ٍت �و�� أو �	ض �وم  �ل �ل ��Aت ��P� ��م  ٍَ َ ْ َ َ ْ َ ْ ً ْ ََ َ ِ َ ُْ َ ِْ َِ َْ َ َ/�:ظر إ�� ط	��ك و�را�ك �م ���:� وا:ظر إ�� ���رك َ ْ َ َِ َ ْ َ َ َ َ َ َ ِْ َِ َ َِ ِ ُِ َ ُ َْ + َ َ ْْ ��5ظر إ

م ��U�ر ط���، وم ��1ص ��� ��ء، و ��1��ث ا���ر ���9 ��� ا��ن �5 ����� م ��U�ر، و�ظر إ� ا��ء �5 ا
ٌأ�"م أن � �"� �ل �.ء  د�ر : �ر�وط� م ��7ل، وم ��رب �15ل ��د ذك ْ َ ِْ َ ٍ َ ُ) َُ ََ + + َ َ .  

��د: �د��C ���د �ن أ��د �ن ا�راء �2ل: �د��C أ��د �ن ���د إ�راھ�م �2ل: �2ل ��Cن �د� ا���م �ن إدر�س �ن ���ن 
أول ��ء <�ق $ �ز و+ل ا�رش �ن �ور، Cم : أ��� �ن وھب �ن ���� �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل

��ظر $ �ز و+ل 5�� �ل . ا�ر��، Cم و�� ���وظ� �ن درة ��-�ء د��5ه �ن ��2و�� ��راء؛ ���2 �ور و����� �ور
 �ل �ظرة، و����، و���ت، و��ز، و�ذل، و�ر45 أ2وا��، و�<�ض أ2وا��، و���ل �� �وم �9��C(C و���ن �ظرة �<�ق �5

��م، و�ر-� <�����9 ��م �2ل أن �<�ق ا<�ق، و�2ل  �9����> ����ء، و���م �� �ر�د، و<�ق ���2 �ن �ور طو
�� 5+ر: و�� أ��ب �� رب؟ �2ل: �2ل ا�1م. ا��ب: ��1م��ى ا�1م ��� ھو ��9ن �5 ا��ب ���� �5 <��1 إ� أن �1وم ا

����1  . إن ���ب ذك ا��م ��� $ ���ر ھ�ن و��� ا�1م ��1و�2 ���4 ��� ا�داد. ��م $ إ� �وم ا

 أن $ �ز و+ل <�ق ا�رش وا�ر�� �ن �وره، و<�ق ا��ت ا���ور �ن درة +و�5ء -ر��� $ ����-وذ�ر وھب 
�5�رش ����ق ���ر�� .  

5 ��9(�� +وف ا�ر��، وذ�ر وھب ر��� $ أن �ول ا�رش أر��� أ���ر؛ ��ر �ن �ور ���F و��ر �+ري وا
ھو أ�د ���-� �ن ا��ن، �5 أ���� ا�ؤؤ وادر وا��2وت واز�رد وا�ر+�ن �رى �ن �دة ����9 و���-�، و��� �7<ذ 

�ء، وا�)��9 �5 ��ك ا����ر ����ون $ �ز أ���ر ا+�� ����، و��ر �ن W�C أ��ض ����4 ��� ا����ر، و��ر �ن �
���� ���  . و+ل، و��رش أ��� ��دد ا<�ق ���م أ-���5 �5و ���M $ و�ذ�ره ���ك ا�

 و��ر�� أر�4 2وا9م �ل ��9�2 أطول �ن ا���وات، وا�رض، و+��4 اد��� �5 +وف -ر��� $ ����-�2ل وھب 
  . ما�ر�� �Cل ��� <ردل �5 �ف أ�د�

��د ا���م �ن أ��� �ن وھب �ن ��ب : �د��C ا�ن ا�راء �2ل: �د��C أ��د �ن ���د �2ل: �2ل ��Cد�-� - ر��� $ ���
أن �ول ا�ر�� ����ن أف �ف �ن ا�)��9 �ف <�ف �ف �دورون �ول ا�رش ��1ل ھؤ@ء و�د�ر ھؤ@ء، 

 ���ون أف 2��م أ�د��م إ� أ����2م 2د و-�وھ� ��� T5ذا ا���1ل ��-�م ��-� ھ�ل ھؤ@ء و��ر ھؤ@ء و�ن ورا�9م
�����ك و���دك، أ�ت $ اذي @ إ� P�رك، : �وا��1م، T5ذا ���وا ����ل أو9ك و����رھم ر�5وا أ�وا��م، �15وا

 ��� ����أ�ت ا���ر ذ<ر ا<�ق؛ ا<�ق ���م ك، و�ن وراء ھؤ@ء ���9 أف �ف �ن ا�)��9 2د و-�وا ا�د ا
�س ���� ��رة و@ و�رة و@ ز��P و@ . ا��رى ��� ��ورھم �ن رؤو��م إ� أ2دا��م ��ر وو�ر وزPب ور�ش

�ز و+ل و���ده ��ون �ن  $ M��� م إ@ وھو�ر��� و@ �ظم و@ ���ل و@ ���2 و@ ���� و@ +�د و@ 
����1 ا����M وا����د @ ����� ا�<رى ��، �� ��ن ��+�� ا��ك ���م ��� ���م و�� ��ن ���� أذ�� إ �9��C(C رة

 ���� ����رة أر�����9 ��م، و�� ��ن ���� أ�دھم ���رة <�����9 ��م، و�� ��ن Cد�� أ�دھم �Cل ذك، و�ن 2د�� إ



 88

���رة <�����9 ��م، و�� ��ن ���� إ� ر���� ���رة ����9 ��م، و�� ��ن ر����� إ� أ�ل 5<ذه ���رة <���ن 
����م، و�� ��ن -���ن �ن أ-)�� ���رة ����9 ��م و����9  �9��C(C رة��� ��أ-)ع +�� �م، و�� ��ن 5<ذه إ

��م و���ه �9��C(C رة��� ��أ�ل ���� �و أذن $ �ز . و�� ��ن ��� إ� �ر�15 ���رة ����9 ��م و�� ��ن �ر�15 إ
���  .  أرض اد��� ���� �5لو+ل � أن ��1ض ��Tداھ�� ��� +��ل اد��� �5ل و���<رى 

�د��C أ�و : �د��C ���م �ن ���د �2ل: �د��C ���د �ن إ�����ل ا���� �2ل: �د��C ا��ن �ن ��� �ن ��ر �2ل: �2ل
�2ل :  �2ل-ر��� $ ����- ��وان ا��وي �ن �و�س �ن �ز�د �ن ازھري �ن ���د �ن ا���ب �ن ��ب ا����ر 

ي و�ر�� 5وق +��4 <��1، وأ�� ��� ا�رش أد�ر أ�ر ���دي @ �<�� ��� ��ء �ن أ�� $ 5وق ���د: $ �ز و+ل
أ�ر ���دي �5 ����9، وأر-� وإن �+�وا ���  (5�U�ب ���م ���� وإ� �ر+4 �ل <��1 �9��75م ��� <�� ����م 

  . �ن ����؛ أ�Pر �ن �9ت ���م ���Uر��، وأ�ذب �ن �9ت ���م �����1

��د ا��د �ن ��د اوارث �2ل: �د��C ���د �ن �و�� ا1ط�ن �2ل: ��س �2ل�د��C ���د �ن ا�: �2ل ��Cأ�� : �د ��Cد�
: ���ت ���د �ن �+�دة �ن ���� �ن ���ل �ن ���رة �ن ���ر �ن أ�� �و�� ا���ري ر-� $ ��� �2ل: �2ل

  . ا�ر�� �و-4 ا1د��ن � أط�ط �7ط�ط ار�ل

�د��C : �د��C �ر�W �ن ا����ن �2ل: �� ���د �ن ا���ن إ�راھ�م �ن أ��ب �2ل�دC: �د��C ���د �ن ا���س �2ل: �2ل
�ن �ط�ء �ن ���ر �ن أ�� ھر�رة ر-� $ ��� �2ل ������ $ -�2ل ر�ول $ : �5�M �ن �����ن �ن ھ)ل �ن 

��+�ھد�ن �5 ����� -���� و��م ��� ��ن �ل در+��ن ��� ��ن ا���ء، . إن �5 ا+�� ���9 در+� أ�دھ� $ ���
��ن ���رك و���� و��� ��+ر أ���ر وا�رض، T5ذا �7�م $ �5�7وه ا�ردوس ؛ ��T5 و�ط ا+�� و5و�2 �رش ار

 ��+  . ا

�د��C : �د��C أ��د �ن أ�� ��دان ا���� �2ل: �د��C أ�و ���د ا��ن �ن �رCد �2ل: �د��C او�د �ن أ��ن �2ل: �2ل
��رو �ن +ر�ر �ن إ�����ل  ���� ا�رش �ن -��� $ ���� و��م- �2ل ا��� -ر��� $ ����-�ن أ�� <�د �ن ا

���ظ�� 75و�� $ �ز و+ل إ �إ�� 2د +��ت 5�ك 2وة ����ن : ��2و�� ��راء، وإن ���� �ن ا�)��9 �ظر إ�� وإ
�� ��ء $ أن �ط�ر 5و2ف �5ظر أف ��ك �ل ��ك ���ون أف +��ح 5طر 5ط�ر ا��ك ��� 5�� �ن ا1وة وا�+��� 

م ��ر  ��7�5 .  

ر��� $ -�د��C ����ن �ن �ث �ن �+�ھد : �د��C ا���ن �2ل: �د��C أ��د �ن ���م �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
�َو�= �ر��� ا����وات وا�رض :  �5 2ول $ �ز و+ل-��� ْ َ َ َ + B ْ َ ََ ْ ِ ِ ُِ �� �و-4 �ر��� �ن ا�رش إ@ �Cل ���1 : �2لُ

  . �5 أرض 5)ة

��د ا���� �2ل: �د��C أ��د �ن ��دي �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل ��Cن �+�ھد : �د�ر��� $ -�د��C ����ر �ن ا��ث 
�  . ��1 �ن أرض ا�)ة�� أ<ذت ا���وات وا�رض �ن ا�رش إ@ ��� �7<ذ ا�:  �2ل-���

�د��C أ�� : �د��C إ�راھ�م �ن ا��م �2ل: �د��C ���� �2ل: �د��C ا��ن �ن أ�وب ا1زو��� �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
�ن ��ر��  -��5��س +زء �ن ����ن +زءا �ن �ور ا�ر��، وا�ر�� +زء �ن ����ن :  �2ل-ر��� $ ���

  .  ����ن +زءا �ن �ور ا��ر+زءا �ن �ور ا�رش، وا�رش +زء �ن

��د $ �ن أ�� +��ر ارازي : �د��C أ��د �ن ��د ار��ن ا��دي �2ل: �د��C أ��د �ن +��ر ا���ل �2ل: �2ل ��Cد�
�ن أ��� �ن ار��4 -�ِوا���ف ا��ر/وع  -ر��� $ ��� ُ ْْ َ + َْ ِوا���ر اھو ا�رش ِ ْ َ ِ����ور َْ ُ ْ َ ھو ا��ء ا���� اذي ْ

  . ��ت ا�رش

�د��C أ�و ا���ن �د��C إ�����ل �ن ���ش �ن أ��ث �ن ��د $ : �د��C ���د �ن إدر�س �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
-�2ل � ر�ول $ : �ز �ن ��ر أو ��ران ا�ك �ن ا�ن ا���ش أن أ�� ذر ر-� $ ��� �2لا����� و �ن ��د ا�ز

�� ا���وات وا�رض و�� 5��ن �5 ا�ر�� إ@ ����1 أ�1ھ� : @ �2ل:  أ�دري �� ا�ر��؟ �15ت-��� $ ���� و��م
ٍُ��ق �5 أرض 5)ة، و�� ا�ر�� �5 ا�رش إ@ ����1 أ�1ھ� ُ��ق �5  أرض 5)ة، و�� ا�رش �5 ا��ء إ@ ����1 ٍْ

ٍأ�1ھ� ُ��ق �5 أرض 5)ة ٍو�� ا��ء �5 ار�M إ@ ����1 أ�1ھ� ُ��ق �5 أرض 5)ة، و�� +��4 ذك �5 �2-� $ �ز , ْ ْ

�ِوا�رض ���	�  ���C �وم ا������ : و+ل إ@ �����، وأ�Uر �ن ا��� �5 �ف أ�د�م وذك 2ول $ ��� ِ َِ َ ْ َ َ ْ ً َ ُ ْ َْ َْ ُ ُ َ َ .  

��د ا+��ر �ن ا�)ء �2ل: �د��C ���د �ن ��د $ �ن ���ب �2ل: �2ل ��Cن ���د �ن : �د��د��C �روان �ن ���و�� 
�ن أ�� و+زة �ز� ���+�� �2ل : د �ن ���د ا���� �2لأ�� ذ9ب ا�د�� �ن ��د $ �ن ���د �ن ��رو �ن ��طب ا

�� ر�ول $ ادع ر�ك أن ��U��� :  �ن Pزوة ��وك أ��ه و5د �ن ��� 5زارة �15وا- ��� $ ���� و��م-ر�ول $ 
 و��ك ھذا أ�� ���ت إ� ر�� �5ن ذا -��� $ ���� و��م- وا��4 �� إ� ر�ك و���4 ر�ك إ�ك، �15ل ر�ول $ 

��؟ @ إ� إ@ $ ا�ظ�م و�4 �ر��� ا���وات وا�رض، ��5 �9ط �ن �ظ��� و+)� ��� �9ط اذي ���4 ر��� إ
  . ار�ل ا+د�د 

�د��C ����ن �ن : �د��C ا�ن ا���رك �2ل: �د��C ���م �ن ���د �2ل: �د��C أ�و ���م �2ل: �د��C او�د �ن أ��ن �2ل: �2ل
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�ر�� �+د م �ر45 رأ�� و@ �ر45 رأ�� إن �: إ�����ل �ن أ�� <�د �ن أ�� ���� �2ل ����� ا��وى ارب  ���
����1�� 5�1ول �وم ا��م أ��دك �ق ���د�ك إ@ أ�� م أ�رك �ك ���9 وم أ�<ذ �ن دو�ك و��: ��� �1وم ا .  

���ن �د��C ���د �: 2رأت ��� أ�� ��1وب �و�ف �ن داود �ن ���د �ن �و�ف ا����� �2ل: �2ل +دي ر-� $ 
أن ر+��ن �ن ��دة أ���� �5 +�ل �م : +��ر �ن ���د �ن ��� �ن ا���ن �ن ��� �ن أ�� ط�ب �ن أ��� �ن آ���9

�ھو أول ا�و�ن وآ<ر . ��م $ ار��ن ار��م:  وإذا �5 ا�واح-���� ا�)م-�ر�ر ��ض أواح �و�� : ��1ل 
�1م ��5ب ��1د�ر �ل ��ء Cم <�ق ا�ر��، Cم <�ق ا�واء اJ<ر�ن، Cم إن $ ���رك و���� <�ق �2ل �ل ��ء ا

واظ���ت ���� آ@ف ��� وم ��ن �ور إ@ �ور ر��� ���رك و����، و<�ق 5��� �)��9 �) أ+��� و���وا �)��9 
(� � ��س �1د��ن، و��ن 2و�م �و�9ذ ا�1د�س ���5وا �<�و2�ن �1د��ن �) ا�م ��وا، Cم ��1 ��د ذك ���رك و���

وا��+ب ��وره �ن ا�)C ،��9م <�ق �ن ��د ا�ر�� �ر�� ��� ا��ء و<�ق �و� , و@ �2ر ���� آ@ف ���
��5د ذك أ�ر ا��ر�ن ��5ط��؛ ��ر ا���ة و��ر +� �5م �زا@ : ا�)��9 ����ون ���ده و�ر�دون �ن <���� �2ل

 از�د ��ر؛ 75و�� $ �ز و+ل ��د ذك إ� ا��ر ��ط��ن ��� <رج �ن ������ ز�د �5م �زا@ ��� <رج �ن ذك
َا���P : 75<ر+ت از�د �5�ر�� أر-�، وار��4 �ن ا��ر د<�ن 5����� ���ء، ��5ن �1دار <��1ن ��� أ��م �15ل �ن ِ ِْ

ِطو�� أو �رھ�  ���� أ��:� ط�P	�ن /��Cھن ��= ���وات /. �و��ن  ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ ْ ً ِْ ٍ ِ ِ+ ُ َ ًَ َ َ َ ََ َ َ ََ و��4 أر-�ن Cم ا��وى 5وق ا���وات ََ
َوأو�� /. �ل ���ء أ�رھ�  َ ْ َ َ َ ْ ََ ٍَ ) ُ �ل �)C ��9م <�ق �5 �ل ���ء �)��9 ����ون ���ر��ت؛ 15در ر��� ���ركِ � و���

�ن ا����M رز�2 ��1دار �� ��ء؛ ��� ��ث <��1م $ ���� 5-ل ��-�م ��� ��ض در+�ت، وذك 2و� 5��� أ�زل 
َوأو�� /. �ل ���ء أ�رھ� : �ن ����� َ ْ َ َ َ ْ ََ ٍَ ) ُ ِ��َو��رك /��� و در /��� أ وا� َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ََ ِ ِ+ َ  .  

�2ل Cم <�ق ر��� ���رك و���� اد��� ���� آ@ف ��� �ن �2ل أن �<�ق 5��� آدم ��5ن 5��� أ�م �C�رة �ن ا+ن وP�رھم 
 �2-�� �1-� ��ن ��ك ا��م @ - ��� $- م إ���س ���دو�� �5 ا�رض، ��5د ذك ��ث $ �ز و+ل إ� +��4 ��ك ا��

 ����� ���زول �ن ��و�� $ ���9 �) و@ ���را؛ ��5ث �ذك أف ��� ��5د ذك ��� ����، وأو�� $ �ز و+ل إ
�Uوأط �Uن أ�ر ر��، 5ط� ��� �5ًم ��ن �رف ���9 �ن ا<�ق P�ره، 5د<�� �ن ذك ا��ر �5���ظم و���ر؛ ��5د ذك 

أھل ������، 75�1 ����م ا�داوة وا�U-�ء وا�7س ���2�5وا ��د ذك أ�� ���؛ ��� +��ت <�و�م �<وض �5 د���9م، 
�ز و+ل �5 ����� �ٍأ/	��:� ���6"ق ا�ول �ل ھم /. ��س �ن 6"ق �د�د : وذك 2و ِ ِ َِ ْ َ + ٍَ ٍ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َْ َ َْ ُْ ْ ِ َ َ ر��م �5 َ ��9(�وذك 2ول ا

َأ��	ل /��� �ن �4�د /��� و��4ك ا�د��ء و:�ن :��c ���دك و:�دس �ك  �ل إ:. أ�"م �� : ذك ��ن �<ط ����م ْ ُ َ ْ َ ُ ) َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ُْ َ َُ ََ َ) ُ ُ َ َِ َِ َ َْ َ ُ) ُ ) ُ ِْ ِ ِ ِ ِ
َ? �	"�ون  ُ َْ   . ���ون اد��ء؛ ��5د ذك ��ث $ �ز و+ل ��را �ن ا��ر ا�و2دة �5ذ��م ���ََ

���5 رأى ا<��ث �� �زل ��م �ن ا�ذاب �رج ��د ذك إ� ا���ء �275م ��د ا�)��9، 5+�ل ���د $ ���دة : �2ل
��د $ �5 ا���ء أر��� آ@ف ���، و��ن ر��� ���رك �5م �زل �: �2ل. �+��د م ���ده ��ء �ن <�C�� �1ل ��ك ا���دة

و���� 2د أ�ر ا�)��9 أن ��+دوا Jدم 5�+دوا أ+���ن P�ره ��̂�ر، وا���ظم أن �ط�4 أو ��+د ��� �+دت 
ٍ �ل أ:� �6ر �:� 6"��:. �ن :�ر و6"��� �ن ط�ن �� ���ك أ@ ��+د ��ر <���1 ��دي : ا�)��9، �15ل ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َُ َ َ َ َ ْ َ َْ ْ ََ ََ ٌ ٍْ َ و��د�ك َ

�ت أ�2ل �ن ���د�ك ���9 إ@ : �2ل. أر��� آ@ف ���، Cم ��7ر�� أن أ�+د ��ر <���1 �ن ��T ���ون ��T5 دي�� ��
��دي ھذا و���+ود � �2ل ���ن ھذا، وأ�� أ-��ف ك : ��ط� ����ا���دة ��ل و+� �ر-�ه إ� أن ���4 �ن رب أ

���دي ھذا، أو ���+ود � : �5 ا���وات وا�رض، �15ل  ��إ�� �ت أ�2ل ��ك �� ��دي �ن ���د�ك ���9 إ@ ��ط�
��5د ذك أ�� أن ���ل، �75ره ر�� �ز و+ل ��<روج ����، وأ�ر �)���9 أن �ر+�وه، ��5د ذك ��� ا�ر+وم، وذك 

���5 �َ/�6رج �:�� /Y:ك ر��م وإن �"�ك ا�"	:� إ�� �وم ا�د�ن  �ل رب /I:ظر:. إ�� �وم ��	Aون :  أ�زل �ن �����2و ) +ُ َ َ َ ََ ْ ُ ْ َ ْ ) َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ ُِ َِ َ + َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َ + ْ َْ َ ٌ َِ َ َ
ِ �ل /Y:ك �ن ا��:ظر�ن إ�� �وم ا�و ت ا��	"وم  ُِ ْ ْ َ ْْ َ َ ْ َ ُِ ِْ َ َ َِ َِ َِ ْ +َ َ .  

���ر �ن إ�راھ�م �ن ا<ط�ب �ن +��ر �ن : �د��C ���د �ن ���� از+�ج �2ل: �د��C ا�ن ا+�رود �2ل: �2ل ��Cد�
������ن ھذه اJ�� : أ�� ا�U�رة �ن أ��� �ن ���د �ن +��ر �ن ا�ن ���س ر-� $  �ِ� ا�ذي أن ر+) أ��ه 5�7 + ُ +

6َ"ق ��= � َ ْ َ َ َ �ن ��:زل ا��ر ��:�ن َ"A� وات و�ن ا�رض��+ + َُ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ََ + َ ََ َْ َ ُْ ْ ِ ِ ٍِ ���7� C)ث �رات �5م �رد ���� ���9 ��� إذا <ف ��ً
���ء ��ت أرض : �2ل. أ<�ر��: �ك إن أ<�ر�ك أن ���ر �2ل�� �ؤ�: �� ����ك أن �+����؟ �2ل: ا��س �2ل � ار+ل
  . ��-�� 5وق ��ض �دور ا��ر ����ن ��� �دور ھذا ا+رذان اذي �دور ��Uزن ����. وأرض 5وق ���ء و

��د $ �ن ��د اوھ�ب �2ل: �د��C ���د �ن أ��د �ن ��رو �2ل: �2ل ��Cن �ن : �د��ن ���د��C ا��ن �ن ��رو 
<�ق $ �ز و+ل ا�رش �ن ز�ردة <-راء و<�ق � أر�4 2وا9م �ن ��2و�� ��راء �ن �ور : ��� �2ل���د �ن أ

  . و<�ق � أف ��ن و<�ق �5 ا�رض أف أ�� �ل أ�� ���M $ ����ن �ن أ��� ا�رش

��د $ �ن ���د �ن ��1وب �2ل: �2ل ��Cش �2ل: �د��+�د��C : �ن ��ك �2ل�دP ��C��ن : �د��C إ�راھ�م �ن او�د ا
�ن ��� �ن أ�� ط�ب ر-� $ ��� �2ل: ����� �2ل ������)ق �ن أ�� ���م �ن ���د �ن ��� ا�ن ا ��C�2ل : �د
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 ا�ر�� ؤؤ، وا�1م ؤؤ، وطول ا�1م ������9 ��� وطول ا�ر�� ��ث @ ����� - ��� $ ���� و��م-ر�ول $ 
�ون ��  . ا

�د��C أ�� �ن +دي �ن : �د��C إ�راھ�م �ن ھ��م �ن ���� اد���1 �2ل: �د��C أ�و ط�ھر �2ل: �2ل�د��C او�د : �2ل
س -��� $ ���� و��م-د<�ت ا��+د T5ذا ر�ول $ : أ�� إدر�س ا<و@�� �ن أ�� ذر ر-� $ ��� �2ل�+ 

��د ا�ر�� إ@ ����1 ���1ة �7: و�ده �15ل 4��رض 5)ة و5-ل ا�رش ��� ا�ر�� ��-ل �� أ�� ذر �� ا���وات ا
 �1��  . ا�)ة ��� ا

��د $ �ن ر+�ء �2ل: �د��C ���ن �ن ��دان �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل ��Cن : �د��د��C إ�را9�ل �ن أ�� إ���ق 
��د $ �ن <���� �2ل : ����15ت- ��� $ ���� و��م-أ�ت ا�رأة إ� ا  :�+� �5ظم ارب �ز ادع $ أن �د<��� ا

إن �ر��� و�4 ا���وات وا�رض، وإ�� ��1د ���� ��5 ��-ل ��� 2�د أر�4 أ���4 �د أ����� ا�ر�4 : و+ل و�2ل
 ��1C د إذا ر�ب �ن�د+  . وأن � أط�ط� �7ط�ط ار�ل ا

��د $ �ن أ�� ز��د �2ل: �د��C ���ن �ن ��� اط�ري �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل ��Cد� :��Cر �د�C� ن أ��� ���� 
 ����ن ا ���  .  ��وه-��� $ ���� و��م-�ن إ�را9�ل �ن أ�� إ���ق �ن ��د $ �ن <���� �ن ��ر ر-� $ 

���د $ �ن �و�� �ن أ�� : �د��C ��ل �ن ���Cن �2ل: �د��C أ�و ���� ارازي ��د ار��ن �ن ���د �2ل: �2ل ��Cد�
�-�ر��� $ ���-+��ر �ن ار��4 ��� �َو��ن:  �5 2و َ ِ �ر�� �"� ا���ء َ َ َ ْ َْ َ ُ ���5 <�ق $ ا���وات وا�رض 2�م ُ

 
�ر�� 5+�ل ���� ��ت ا�رش وھو ا��ر ا��+ور 5) �ذھب ��� 2طرة ��� ��� ����ذك ا��ء 2���ن اذي ��ن 
ا ��
 �5 ا�ور أ�زل ��ء �Cل اطل ��� ا�رض ���5ت ��� أ+��م �ن ھو ���وث �ن ا+ن وا�Aس �5 ا�ور، T5ذ

ِ�ر�ل ا�ر��ح ��را ��ن �دي ر���� : �5و اذي �1ول $ �ز و+ل ِ َِ ْ َ ْ َ ْ َ ً ُ َ َ ) ْ َُ َ ْ ُ�ُ�ذ�ك :6رج ا��و�� �	"�: إ� 2و َ ْ ُ َ+ َ َْ ْ َ ُ ِ َ ِ َم �ذ�رون َ ُ + ََ ْ
ُ�ذ�ك ا�:�ور : 5����ون ��� ���ت ا�̂�� Cم �2ل �5 آ�� أ<رى: �2ل ُ B ََ ِ َ�ذ�ك :6رج ا��و�: Cم �2ل �5 آ�� أ<رىَ ْ ُ َْ َ ُْ ِ َ ِ َ �

 . وھو ���وب �5 ا���ب ا�ول ���� ا�م: و+�ل ا��ف اJ<ر ��ت ا�رض ا���� �2ل: �2ل

  

����ن أو+دھ� و<���1، �ظ��  �)�ظ �ن ھذه ا�CJر، وھذه ا���د�ث �ظ�� ھذه ا�<�و�2ت، و@ �ك أن �ظ���� د�ل 
ق ���روا �5 ا�<�وق و@ ����روا �5. وذك �1دم �� آ�Cر�>  .ا

�ظ����، و�+�9ب <���1، وإ�+�دھ�، و�� 5��� �ن ا��ر،  ��T5 إذا ���ر�� و�ظر�� �5 ا�<�و�2ت ا�� ��ن أ�د��� �ر��5
 أ��7ھ� �2در ��� �ل ��ء، وأ�� <�ق �ل ��� P�ر ��Cل ��ق �دل ذك ��� أن اذي أ��7ھ� $. و�ر��5 ��ف أ��9ت

  .و��� ھذا 5����ق ا���دة و�ده، و����ق ا��ظ�م و�ده ����� �5 ھذه ا�CJر ��ء؛
  

  �ن ���Pب 6"ق � �	��� إ���ء ا��و��
  

ْأو :ذ�رت 2د ذ�رھ� �5 2و� �ن �+�9ب <�ق $ ���� إ���ء ا�و�� ��د �دة طو��� أو �2�رة ا��1 ا��: أو@ َ 

َ���ذي �ر � + َ ِ + َ��َ"�  ر�� وھ. �6و�� �"� �رو� ُ ُ َ َ َ َ َ ِْ ِ ٍَ ٌَ ِ َ َ
اروا�� أ�� أر��� أ�د ���د ��� إ�را9�ل، و��� �5  ��� �5 ھذه 

ِو ��ت :�5 2و� ���م ا�ز�ر ��ض اروا��ت أ�� اذي ذ�ره $ َ َ ُا���ود �ز�ر ا�ن َ ُْ ٌ ْ ُ ُ ََ ْ� ِ وأن ا1ر�� ا�� �ر ��� ھ�  +
 .وأھ�ك أھ��� و�4 ذك أ��دھ� $، وذك ��د �وت ھذا ار+ل �����ن ��� �<���ر وأ��� <ر��� 2ر�� أو �د��� ا1دس

��د إ��� أھ��� ��5روھ� و��وھ������ أن $ أ. ��دت ��� ���ت.  

+أ:� :آ��ت $ ���� أراه �+�9ب ا<�ق �� أ�� ��+ب وا����د و�2ل �5ذه �ن َ ��َ���. ھذه � �	د �و� ْ َ ْ َ ْ ُِ ِ َِ َُ + 75راه آ�� �5  ِ
�� �2ل ���رودو ً����، و�ذك أ�-� ��2 إ�راھ�م �َر�. 2و ) ُا�ذي ���. و���ت َ ِ ُِ َ ْ ُِ +

ًأ�ب أن �رى ا�A��ء ����� �75ره  
وأن ��رق أ+زاءھن، و���ف ر���ن Cم ��د ذك �د��ن 5+9ن إ��، و��د إ� �ل ط�9ر  $ �7ن �7<ذ أر��� �ن اط�ر،

ًأ�-� ��� ����� �ظ��  �ذك. �دون ز��دة، وو�2ت �ل ر��� C ،������ �5م ا���ت ��� رءو��� آ�� �ن آ��ت $ ر���
  .�<�و�2ت $ �ظ�� ا���وات و�����

  
���  ِ�ظم 6"ق ا����ء وا�رض و�	د �� ��:

  
��و ��ر ����ر  .روفورد �5 ��ض ا�CJر أن ��ن ا���ء وا�رض ���رة <�����9 ��� ���� ����ر ا (C� ن���Aا

���ر ���ن، أو أ2ل أو أ�Cر، T5ذا ��ن �ذك �5�ف ����9  ا��روف ��� اروا�ل و��وھ� 1ط4 ا�رض �5 أ2ل �ن ذك
�ذك �� ��ن �ل ���ء�ن . @ �ك أن ھذا د�ل ��� ��� ھذا ا�5ق ا�ظ�م. ��� ��� و��ف �<���ن ��� �<�����9
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�ذك . �دل ��� ����� ذك �ل ���ء ���ط� �����ء ا�� �����، @ �ك أن ھذه ا��Aط� أ�-��. <�����9 ��� ���رة
ً�ذك أ�-� ���� . وأ�)ه ��� ��ن ���ء إ� ���ء ُ��د ��4 ا���وات ذ�ر �ن ا���ر ا�� 5و��2 ��ر �� ��ن أ����

َو�رى :�2ل $ ���� .ا�رش اذ�ن ����و�� ��� ذ�ر $ ََ
ْا��
�P� ��/�ن �ن  َِ ِ) َ ََ َ َ ِ �ول ا�	رشْ ْ َ ْ َْ ِ �َا�ذ�ن :و�2ل ��� ِ + 

ْ���"ون ا�	رش و�ن �و�� ����ون ���د ر��م ِ ) َ ْ َ ُ ) َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َِ ِِ َ ْ َُ َ ْ ُ
�ن <�ق $ @ �1در 2درھم إ@ اذي <��1م،  ��� ا�رش <�ق�5 

  .ا�رش �7����م و�ن ���وا ٍو���وم أ��م ��� أ���ل $ أ��م
  

  �ظ�� ا��6"و �ت ا�	"و�� وا��4"�� د��ل �ظ�� ا���6ق
  

��ن، و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن. ��م $ ار��ن ار��م��و��� آ� و����  د����� ��� ا��د & رب ا
  .أ+���ن

���ق أ�ظم �ن ا�<�و�2ت، و2د ��ھد�� �ظ�� �C�ر �ن ا�<�و�2ت،  ���وم أن �ظ�� ا�<�وق �دل �>ق �5�>�ظ�� ا
. وا����ر و�� أ����� ���ھد ھذه ا�رض و�� ����� و�����، و+����، و���رھ�، و�� 5��� �ن ا��+�ر وادواب ��5ن

ًو�ذك أ�-� ذ�ر $ أ�� <�ق ا���وات ���� و�ن  ن اذي <���1 أ�ظم �ن �ل ��ء ���وره��رف أ��� �<�و�2، وأ ً
  .ًا�رض ���Cن أي ����

$ @ �د أ��� �<�و�2، وأ��� ��� ���ء $  ً��ن إ��� ���ھد أر-� وا�دة و@ ���م أ�ن �1�� ا�رض ا�ر-�ن ا�� ذ�ر
���ق�ظ�� ً���� @ �ك أن ھذا أ�-� د�ل �>�.  ا��� �ً�ذك أ�-� ذ�ر $ أن ا���وات ط���2 �5 2و ْأ�م :ً َ ْ�روا  َ َ َ

َ��ف 6"ق � ��= ���وات ط�� � و�	ل ا���ر َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َْ ًْ ََ ِ ٍ ُ + َ َ َ
�ن :ورا و�	ل ا���س �را�� �/ً َ َ ْ َ َ َ ًِ ِ+ َُ + ْو��د و�ذك ِ َ َ +ز� َ َ:� ا����ء ا�د:�� َ َ َ +ْ +B

ً��c���N و�	":�ھ� ر�و�� ُ ُ َ َ َ َ َ ََ َ ْ ِ ِ�"���ط�ن وأ��د:� ��م �ذاب ا��	�ر ِ ِ ِ ِ+ َ َ ُ ْ َ ََ ْ َ َ َ +ْ َ َ�� �رى ً��4 ���وات ط���2 وذ�ر أ�� +���ن ِ ََ
  ./ِ

6َ"ق ا�ر��ن �ن �4 َ َْ ِ ِ َِ ْ + ٍ�وتْ ُ ��  .���ھدھ� وأ�� ز�ن ا���ء اد��� ��ذه ا�����M ا

�ظ�� �ن أو+دھ� و<���1 ����ظ�� ا�ر�� �5 2و� ًو�ذك أ�-�. و@ �ك أن ھذا د�ل  �َو�= ذ�ر $ ��� ُ�ر���  َِ B ِْ ُ
َا����وات وا� ْ َ َ َ َرضِ+ �5�ر�� أ�ظم ���� إ��� �U�رة ������ إ�  وإذا ��ن ھذا ��� ا���وات و��� ا�رض و�4 ذك ْ

�ظ��� ����ر�� إن ا�ر�� ورد �5 ا�د�ث �ظ�� ا�رش ������ إ� ا. ًأ�-� وھ�ذا. ا�ر�� T5ن ذك د�ل 
��)2��  ����1 ���1ة �7رض 5)ة �ن ا�رض ��ذا ��ون؟ و��ذا ��Uل ھذه ا���1؟ 2ط�� �د�د ������ إ� ا�رش

�ظ�� ���  .ا�رش ًاطر5�ن أ1�ت �5 أرض 5)ة ��ذا ��Uل؟ @ �ك أن ھذا د�ل أ�-� 

  
  4N� ا��
�P� و��"� ا�	رش

  

ُو���ل : ���� ���� ا�رش �2لًو2د ورد أ�-� ��� ���� ا�رش ذ�ر $ ِ ْ َ َ ��:��A ذP�م �و�ٌ�رش ر�ك /و  َ َ َ ْ َ ُ ْ ) َ َ ْ َِ ٍ َِ َ َْ ھؤ@ء  َ
َا�ذ�ن :و�2ل ����. ���� ا�رش ِ ْ���"ون ا�	رش و�ن �و�� ����ون ���د ر��م + ِ ) َ ْ َ ُ ) َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َِ ِِ َ ْ َُ َ ْ ُ

�ن ���ل  ذ�ر $ أن ھ��ك 
أذن � أن أ�دث �ن ��ك �ن ا�)��9 �ن �� ��ن ���� أذ��  -��� $ ���� و��م-�5 ��ض ا���د�ث �2ل . ا�رش

�����1 ���رة <�����9 ���، أو ���رة ���9 ��� إ  �����1 ���� إ� �����، �5�ف ��1��ھذا �� ��ن ���� أذ�� إ 

  .+�ده ��ذا ��ون �ظ�� ھذا ا�<�وق اذي <��1 $، و�ذك �1�� ���� ا�رش ھذا <��1م

��ن؟  ��ل: ��ذا <����1؟ �2ل: ذ�ر �5 ��ض ا���د�ث �� <��1م $ �2وا���ر�� ��ف ���ل �ر�ك وأ�ت رب ا
َا�ذ�ن :�1ول $ ����. إ@ ��ذا ا����M  ����ا���وه ������M 5) ���ط��ون: �15ل �م ِ ُ���"ون ا�	رش و�ن �و��  + َ ْ ُْ َ َ َ َ ْ َ ْ َْ َ ِ

ْ����ون ���د ر��م ِ ) َ ْ َ ُ ) َ ُِ ِ ِو�ؤ�:ون �� َ ِِ َ ُ ْ ُ . و��ظ�و�� �، و�1د�و��،ًھم دا��9 �ذ�رون $ ����، و����و��، و����و��، و���رو� َ
ا�رش @ �1در 2دره إ@ $ �4 �ظم <�ق  وھذا اذ�ر اذي ��1ر�ون �� ھو اذي أ����م ��� ��ل ا�رش، وإ@ T5ن

ً�ول ا�رش �ن ا����ر؛ ورد أ�-� �5 ��ض ا���د�ث أن ا�رش ���  ًوھ�ذا �� ذ�ر أ�-�. ھؤ@ء اذ�ن ھم �����
أن ا�رش  و2د ذ�ر �5 ا1رآن. ���رة <�����9 ��م: أي. � أ�)ه ��� ��ن ���ء إ� ���ءأ���� إ ��ء أو ��ر �� ��ن

َوھو :�2ل ����. ��ن ��� ا��ء ُا�ذي 6"ق ا����وات وا�رض /. ��� أ��م و��ن �ر�� َُ َُ َ + َْ َ َ + َ ْ َ َ َ +َ ٍ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ +
ِ�"� ا���ء  َ َْ َ

و2�ل @�ن  
��� أي ��ء ا��ء؟ �15ل ���س :M�ر� �2در ��� أن �+�ل ا��ء ��� P�ر 2رار 5+���  ���� أن $. ��� ��ن ا���

M�ر  .ا���ر ھذا ��ر �ن. ��� ��ن ا

م ��ن ذك و���ر+�ن و��7واع ا��داف ا�����، وإن  ورد �5 ��ض اروا��ت أن ھذا ا��ر ���ء ��ز�ر+د و���ؤؤ
�، و���ن أ�� �2در ��� �ل ��ء وأن ھذا �ن +��� �<�و���2 ھذه ا���ر و��وھ� 2��� و�ن Aظ��ر �ظ�� $���.  

��� . ا����ت وا�<�و�2ت ا�ظ��� و��ن إذا �5ر�� 5��� ��ن أ�د��� و�� ���ھده ���+ب �ن �Cرة اJ��ت ��ا���ر ا
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�>�+���� $ ���ش �5 ھذه ا�رض �5 ھذا ا��ر . �� @ ���� �دده إ@ $ و�2تا�رض ا�� ���ھدھ� 5��� �ن ا
��� �2ر أو  ���ھو ���ر 2د ��ظم  ا��ر ���ش، و@ ��U�ر ������ ���� �� ھو �U�ر 2د @ �در�� ا��ر، و���� ��. 

  .��وره وھ� �و+ودة �5 ھذه ا���ر ا�� ���ھدھ�

�5 M���اUزاة و��د زادھم،  �� +���� �ن ا����� <ر+وا �5 �ر�� وھم �9��C(C �نأن +�: ا�د�ث اذي �5 ا
ً�-�� أ��م، Cم أ<رج $ �م �و�� �ن ا��ر و+دوه  و�1وا �-�� أ��م �س �م زاد @ ���7ون �ل �وم إ@ ��رة وا�دة

. ًظ�ھرا ًوع، و�4 ذك �� ��1وه ���5ً��1وا؟ أ��وا ��� ��را وھم �9��C(C و2د ���م ا+ ��ذا. ���7 +�ل أو أ�ظم ا+��ل
ا���ر �ذ�ور �5 ا���د�ث أ��م  :دا�� وا�دة �وت ��1ل �. ھذه دا�� ��وان �ن ��وا��ت ھذا ا��ر اذي ���ھده

������ر ر+) ���م ��Uر5ون ���� �5 �2ر ����، �5�ف �1در  ��Uر5ون �ن ���� ادھن ��1)ل وأ�� �زل �5 �2ر  ��Cًا
�  .اذي <�ق ھذا ا��وان <�ق �� ھو أ�ظم ��� @ �ك أن.�وان2در ھذا ا

  
  ���Pب �MNر ا��6"و �ت �دل �"� �ظ�� �

  
ًو�ذك أ�-� ��Uر ا�<�و�2ت 5��� أ�-� �+�9ب @ �در��� إ@ اذي <���1، و �����7 C�ً) �5 <�ق ھذه ا��و-�؛  ً

����ن ���ر ���� أ2وى ��را �ن ا�A��ن ا ا���و�� ا�� ھ� �ن أ�Uر �� ���ھده �ن ا�<�و�2ت ھذه ��ً��و-� 
د���2 و�Uرس 5��� ھذا ا���1ر اذي ���ث إ��� ���ر ���م ا+�د �����ھو  ا���م ا�� �<رج ���� ا�رق؛ وذك ��زل 

��ل ا�� ���ھدھ� وھو <رطوم ا أ��� ���ر�� �Uر��� Cم ��ل إ� ادم، و���ص ��� ���� �<رطوم أ��ر ا�<�و�2ت
ا���ن ار2�ق ھو اذي ���ن أن �<ر�2 <رطو���؟ ��  �ن اذي ����� أن ھذا. �� <رطوم ���� �<رطو�� �Uر��

�5ذي <���1 ��� ھذه ا�Uر و+�ل 5��� ھذه . ��رف 5��� ذك اط��م اذي ����� أر+ل، و�� أ�دي، و�� أ���ء
  .�2در ��� أن �<�ق �ل ��ء و@ ��+زه ��ء ا��-�ء

����، و��5ت �5 ا���د�ث و�5 ا�CJر T5ن �ظ���� �دل ���  ا �ر��5 �ظ�� ھذه ا�<�و�2تإذ �ا�� أ<�ر $ ���
ق �ل ��ء و �ظ���>ق؛ ا�>ِا�ذي ا َأ�ط� �ل �.ء 6"�� Aم ھدى + َ + +ُ َ َُ ْ َ َ ٍُ ْ ْ ��، ���� ھدى �ل �< َ�� M��� �� ��وق إ
�ل �<�وق رز�2 ���1ت ��، و�<ر �ل ���� �� ���1 ��� ����� و+�لً.  

���ده و�4 ذك ���َو��ن :��T5 ������ ر2�ب  َ ً� �"� �ل �.ء ر ��� َ َ ْ َِ ٍ َ ُ) َ ُ م ��7و: أي +��ا�م و�ف ���� �را2ب �م 
��م�� ���� �َو�� :�5 2و َ ���ط �ن ور � إ? �	"���َ ُ ْ َ َ َ َْ + ِ ٍ َِ ُ ُْ َ

�� ��1ط  ور�2 �ن أوراق ا��+�ر ا�� ھ� ��� و+� ا�رض 
َو? �ن ور�2 إ@ ���م ��� ��1ط و��ب �1وط�� ِ��� /. ظ"��ت ا�رض َ ْ َ + ََ ْ ُِ ِ ٍُ

َو? ��� و@ أ�Uر ��ء �در�� ا��ر  َ 

ٍرطب و? ���س إ? /. ���ب ���ن ِ ِ ٍ ُِ َ َ ٍَ ِ ِ ٍَ + َ ْ
 .  

  
  6"ق ا�	رش أم ا��"م أو?

  
ا�رش أو أول ا�<�و�2ت ا�1م؛  و42 <)ف ��ن ا����ء ھل أول ا�<�و�2ت. ذ�روا أن أول �� <�ق $ ���� ا�رش

ھذا  ا��ب �� ھو ��9ن إ� �وم ا1����: �� أ��ب؟ �2ل: ا��ب �2ل: �15ل أول �� <�ق $ ا�1م :وذك ��� ورد �د�ث
  :�5 ا�و��� ش �<�وق ���2؛ وذك �1ول ا�ن ا1�ما���M أن ا�ر ���د أن ا�1م أول ا�<�و�2ت، و�ن

 ��ب ا��Cـ�ء �ـ� �ن ا�ر�ـ�ن  وا�:�س ��6"4ـون /. ا��"ـم ا�ذي 

  و?ن �:د أ�. ا�	ـ
 ا���ـدا:.  ھل �ـ�ن  �ل ا�	رش أم ھـو �	ـده 

 و ت ا���ـ��� ��ن ذا أر�ــ�ن  و��ـق أن ا�	ــرش  �ـل �:ــ� 

 

1 أن $ أ�ر ا�1م: ً�ك أ�-� أن ا�وح ا���وظ �2ل ا�1م ���5 ھذا ��ون ���� ا�د�ث �م، و@5ر+M أن ا�رش �2ل ا

�آ<رھ�، و@ �د أن ��ون ھ��ك ��  أول �� <��1 أن �+ري، وأن ���ب ا�<�و�2ت ا�� ���ن أن ��دث �ن أول اد��� إ
�ا����� �5 ا�وح، ا�وح ا���وظ وھو أم ا���ب �2ل . �وم ا1���� ���ب 5��، ��5ب ا�1م �5 ا�وح +رى ��� ھو ��9ن إ

�ُ���و :$ ��� ْ ِ� �� ���ء و��Aت و�:ده أم ا����ب َ ِ َِ ْ َْ B ُ ُ َ ُ َ ُ َ ََ ُ ِ ْ ُ وا��و وا��CAت إ��� ھو �5 ا��ف �5 . ا���وظ ا�وح: أي +
  .� آدم����وا أ���ل �� ��ف ا�)��9 اذ�ن و���م $ أن

  
  �	ل � ��ل إ:��ن �"��ن �����ن أ�����
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�� �2ل $ ������ْو��د :�ل إ���ن ���� ����ن �����ن أ َ َ �:� اL:��ن و:	"م �� �و�وس �� :4�� و:�ن أ رب َ"6ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َْ ْ َْ ُ ََ َ ُ َ ْ َ َُ ِ ِ ِ ُ َ ْ ِإ���  َِ ْ َ ِ
ِ�ن ��ل ا�ور�د إذ ��"�� ا���"���ن َِ ُ َ َ ْ َ) + َْ ْ َ َْ َ ِ ِِ ِ ِ�ن ا���1��ن ����ن ْ ٌا����ن و�ن ا����ل  	�د َ ِ َِ ِ َ َ َ َ) ِ ِ ْ

اذي �ن ا���ن ���ب ا����ت،  
ْ�"4ظ �ن  ول إ? �د� َ�� ���ب ا���9ت واذي �ن ا���ل ْ ََ َْ + ِْ ٍ َ ُِ ٌ� ر �ب ���دِ ِ ِ َِ ٌ ��د ذك ���� �� َ ���� T5ذا ���وا �� �2� و�� 

ُ���و @ Cواب 5�� و@ ��1ب �4 أ�� �و+ود �5 ا�وح ا���وظ، و��5 �� �1�� Cواب أو ��1ب ْ ُ� �� ���ء و��Aت َ ِ ْ ُ َ ُ َ ََ ُ + .  

  
  

  ا��
�P� 6"ق �ظ�م �دل �"� �ظ�� �
  

����، و�ذك أ�-� <�ق �� �و�  و��د أن <�ق $ ���� ا�رش، و<�ق ا�)��9 اذ�ن ����و��، و���وه ��� أ2درھم $ً
���� و��م-اذ�ن @ ���� �ددھم إ@ $ ��� �2ل ا���  � �ن ا�)��9ً�ن ا�)��9 و�� �5 ا���وات أ�- $ ���- 

ا���وات �4 �����  ��ك 9�2م أو را�4 أو ��+د �ق �� أن �9ط �� 5��� �و-4 أر�4 أ���4 إ@ و5��أطت ا���ء و
َو�� :�م إ@ $ �1ول ����و�ط��و��، �5م �لء ا���وات @ ���� ����9 ���)��9 اذ�ن ���دون $ ���� و���دو�� َ 

َ�	"م �:ود ر�ك إ? ھو ) َ ُ ْ َُ َ+ َِ َ ُ ُ .  

�رج �� �1ول-و��م ��� $ ����- ورد �5 �د�ث أ��  ��ِوا���ت رأ�ت ا��ت ا���ور اذي ذ�ر �5 �ورة اطور:   ْ َ َْ
 

ْا��	�ور وا���ف ا� ِْ ْ + َ ُ ْ ِ�ر/وعَِ ُ ْ َ ،��: 2�ل. Cم @ ��ودون إ�� ���� �ن ا�)��9 ًوإذا ا��ت ا���ور �د<�� �ل �وم ���ون أ
�5 ا�وم اP ���C�رھم، وھ�ذا �� ًا��ت ����دون 5�� ���ون أ��، Cم ���7  إ��م �ن ���ء وا�دة؛ �ل �وم �د<�ون ھذا

  .اد��� @ ��ودون إ�� إ� �وم ا1���� دا�ت

� @ �ك أن ھذا د�ل ��� �Cرة��� ��ددھم، ذ�روا أ��� �� �زت اJ�� �5 �ورة ا�دCر �5 2و: ��"NI�ِ ِ ْ �ر و��  َُ�َ َ َ ََ

ِأدراك �� ��ر ? ���. و? �ذر �وا�� �"��ر َ َ َُ َ + ُ َ ْ ُ َ َ َْ َ َ َِ ٌِ َ َ َ ْ َ �"�ْ �� ��	� ��رَََ َ َ ْ ََ َ إ��م : ًإن ا�راد أ��م ���� ��ر أ��، وإذا 2�ل: 2�ل ِ
ه إ@ ���م �ظ�� ھذ ً����، ��T5 2د ذ�ر �ن �ظ���م أن ا��ك اوا�د ��1ض ���9 أف و���1 ��م �5 �2-�� @ ���� ��ر
  .اذي <��1م

أ5)  أن اذ�ن ��ذ�و��م �5 ا��ر ���� ��ر، وأ��م أ�Cر ا1وم �ز�م ���د: و�2وا وا��ر�ون �ذ�وا �ذك أو �<روا ���
َو�� :��د ذك �2ل $ ���� وذك ��� و+� ا�<ر��. أ�� أ����م ��رة وا��و�� ����: ���Uو��م؟ ��� �2ل أ�دھم َ 


َ�	":� أ��Nب ا�:�ر إ? � + َْ َ َ ْ َ َِ ِ + �Pْ� و�� �	":� �د��مََ ُ َ َ َ ََ َ َ+ ِ ِْ ً
ُإ? /�:� �"ذ�ن �4روا  َ َ َ َْ ِ ِ ِ+ +ً ِ �َو�� إ� 2و َ�	"م �:ود ر�ك إ? ھو َ ) َ ُ ْ َُ َ+ َِ َ ُ ُ .  

�ظ�� �ن <��1م و��� 2در�� ��� �ل ��ء �5���ل أن ھذا ���� �� روي �ن ����ظ�� <�ق أ�دھم أ�� د�ل .  

�وا :�� أن ��ض ا��ر��ن ���وا 2ول $ ���� ورد���ُ ِ �� �	رض ا����ء َCر� �4رة �ن ر��م و�:M� ِإ�� َِ + ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ) َ َ ََ + ٍُ ِ ٍ ِْ ْ ْ َ ِ 

ِوا�رض ْ ََ ْ
�ر-�� ��رض ا���ء وا�رض؟: �15وا  ��+��� $ - 75<�ر ا���  ھذه ھ� ا+�� 75�ن ا��ر، إذا ���ت ا
  .���� أو @ ���ط ��ظ���� إ@ اذي <���1  أن $ �2در ��� أن �+���� �5 أ�� ���ن، و@-���� و��م

�ن أو+د ھذه ا�<�و�2ت، وأ�� ���� �و�وف ����ت ا�ظ��، و�و�وف ���7  ��� ھذا �7<ذ �ن ھذا ��� �ظ��و
���� ��1Cل ذرة �5 ا�رض و@ �5 ���م ��ل ��ء، ��>� @ ����ا���ء و@  وأ�� ���4، وأ�� ���ر، وأ�� 2وي، 

وأ�� ���4 د��ب ا���� ا�وداء  وق ا�+ر،أ�Uر �ن ذك و@ أ��ر و��ره أ�� �رى أو ���ر +ر��ن ا��ء �5 �ر
��� ا�<رة ا�وداء �5 ظ��� ا��ل؛ وذك ���� ��ق �>َوإذا Cم و�ف $ ���� ���� ���7 2ر�ب. �<�و�2 وھو ا ِ َ 

ٌ��Iك ���دي �:. /Y:.  ر�ب َ َ َِ َ َ) )ِ ِ ِ َ َ َ
��� �5 د�وه 2ر�ب �5 ��وه  �� ذ�ر �ن 2ر�� @ ����5 �� ذ�ر �ن ��وه �5وو  ������

�س ����C ��ء وھو ا���4 ا���ر.  

و�� ����� وأن ����Uر ���� وأ@ ����ر ���  وا�1د �ن ھذا ��� أن ����-ر ا���م �ظ�� $ ���� وأن ���1ر اد���
،�أن ��وا-4 & و���ده �ق ا���دة و���ب إ�� و��وب إ�� و@ �<رج �ن ط����، و ر�� وأ@ ����ظم �ن ���دة $ ���

�2-�� ��ء �ن ا�<�و�2ت  ����-ر أن $ ���� �راه وأ�� ھو اذي أ��م ���� وأ�� ���ط �� وأ�� @ �<رج �ن وأن
��� أن �د�ن & �ل ���م �5 �2-�� و��ت ��ر�5 و�1د�ره ��� ��ون؟ ذك ��� ���ظ�م و��ظ�� �ق ����ل �� ���� 

ق ������ وا�� . ��� P�ره ا�ظ�� و���ده و�ده و@ ���د�>�ظ�� ا ���وھذا ھو ا�1د �ن ذ�ر ا�CJر ا�� �دل 
���� �5 ����� وأ<�ر ��� ����  أ<�ر � �ن �و�� ������ ��1ض -و��م ��� $ ����-��ذه ا�CJر وا�� أ<�ر $ ���

�ن ا��ك : ا�رض؟ أ�ن ا+��رون؟ أ�ن ا����رون؟ و�1ول أ�� ا��ك أ�ن ��وك: Cم ��زھن 5�1ولا���وات وا�رض، 
د�� و��ظ��� �ق ا�ظ��، وا���1ر ا�وم & اوا�د ا��1ر، إن ���5 ��Pر ھذا ا�1د �ن ذك ��� ا����A إ�� وا

�ظ���  ����� إ�� �����  .������ا�<�و�2ت، وا���1ر اد��� �7�رھ� و�ن 
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  ....اJن �وا�ل ا1راءة

  
��ُذ�ر ا���ب ا��. ا���ب � � ُ  

  

 ���ن، وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن، ����� ���د و��� آ����م $ ار��ن ار��م، ا��د & رب ا
  . و���� أ+���ن

���د ا�ز�ز �ن أ��د �ن ��د $ �ن 2رئ ��� أ�� ا�1�م : �2ل: ذ�ر �+ب ر��� ���رك و����: �2ل ر��� $ ���
�د��C ���د : أ��د �ن �5دو�� �ن أ�ل ����� وأ�� ��-ر أ<�ر�م أ�و ���د ��د $ �ن ���د �ن +��ر �ن ���ن �2ل

�د��C ��� �ن إ�راھ�م : �د��C ���� �ن ���م ا�1وم �2ل: �ن ا���س �ن أ�وب و��د ار��ن �ن ���د �ن ���د �2@
 �ن ���دة �ن ��ر �ن ا��م �ن ��د $ �ن ��رو �ن ا��ص و�ن أ�� ��زم �ن ��ل �ن ��د �د��C �و��: �2ل
 دون $ ���رك و���� ���ون أف �+�ب �ن �ور وظ���، و�� ���4 ��س -��� $ ���� و��م- �2ل ر�ول $ : �2@

  . ���9 �ن �س ��ك ا�+ب إ@ زھ1ت ���� 

��د $ �ن داود ��دي � �2ل�د: �د��C ���د �ن ���� �2ل: �2ل ��C :م �2ل��ن أ�� ��: �د��C ا���ن �ن ��ص 
�د��C إ�راھ�م �ن أ�وب �ن أ�� ���م �ن ا���ش �ن أ�س ر-� $ : �د��C ا���ن ا<��ط �2ل: �د��C او�د �2ل

����ن �+��� �ن ��ر أو إن ���� و���� :  +�ر�ل ھل �رى ر�ك؟ �2ل-��� $ ���� و��م-�2ل ر�ول $ : ��� �2ل
  . �ور و رأ�ت أد��ھ� @��ر2ت 

�د��C : �د��C ا�-�ل �ن �����ن �2ل: �د��C أ�و ��ص ��رو �ن ��� �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل
ل �وم واذي ���� ��ده إن دون $ �ز و+: أ�و ��زم �ن ��ر �ن ا��م �ن ��د $ �ن ��رو ر-� $ ����� �2ل
  . ا1���� ����ن أف �+�ب �ن ��ر، و�+�ب �ن �ور، و�+�ب �ن ظ���

��� �ن أ�� ��رة �ن ��Cت �ن أ�س : �د��C �و�� �ن إ�����ل �2ل: �د��C أ�و ���م �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل ��Cد�
$ : ع ا�رض أ�ر؟ �2ل أي ��1- ���� ا�)م- �7ل +�ر�ل -��� $ ���� و��م-�ن ��ك 5��� ���ب أن ر�ول $ 

-إن $ @ ُ��7ل ��� ���ل، Cم ��د إ� ر�ول $ ! �� أ+رؤ�م �� ��� آدم: أ@ ��7ل ر�ك �ز و+ل؟ �2ل: أ��م �2ل

إ�� د�وت �ن ر�� ��� ��ت ��� ����ن م أ�ن 2ط أ2رب ��� ��ت ����ن ���� و���� :  �15ل-��� $ ���� و��م
  .  ���رك و���� إ� أن �ر ��1ع ا�رض ا�وق ���ون �+��� �ن �ور 75و�� $

���Cن �ن ��د $ �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن أ��د �ن ا��<ل �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل ��Cل : �د���د��C ���ر �ن إ���
و2ف +�ر�ل ��� : �د��C +��ر �ن �ر�2ن �ن ���ون �ن ��ران �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل: ا���� �2ل

�� +�ر�ل �ل ر�ك أي ا��1ع <�ر؟ وأي :  �15ل � ر�ول $ ��� $ ���� و��م- ��� $ ���� و��م-ول $ ر�
��د�� أ�5ق ��� ���د ھل ُ��7ل ارب، ارب أ+ل وأ�ظم �ن ذك، Cم : ا��1ع �ر؟ �5-طرب +�ر�ل ���1ءه �15ل 

�وم �و��2 م ���1 ��ك ���2 و@ ���1 ��ك ��دي ��ن ���� و��ن �� ���د 1د و�2ت ا�: �Pب ��� +�ر�ل Cم أ��ه، Cم �2ل 
ا�+�ب ��دل ا�رش وا�ر�� وا���وات وا�رض ��ذا و�ذا . ا+��ر ���رك و���� ���ون أف �+�ب �ن �ور

 أ<�ر ���دا ��� $ ���� و��م أن <�ر ا��1ع ا���+د و<�ر أھ��� أو�م د<و@ وآ<رھم <رو+�: أف ��م، �15ل
  . و�ر ا��1ع ا��واق و�ر أھ��� أو�م د<و@ وآ<رھم <رو+� 

��د ار��ن �ن ��دي �2ل: �د��C ��دار �2ل: �د��C ���د �ن ���� �2ل: �2ل ��C: �د ����د ����د��C ����ن �ن 
  . ���ر وظ��� و�ور وظ���: ٍوا��+ب �ن <��1 �7ر���: ا���ب �ن �+�ھد �ن ا�ن ��ر ر-� $ ����� �2ل

إن ��ن ا�رش و��ن ا�)��9 ����ن �+���، �+�ب :  �2ل- ر��� $ ����-ورواه ھ��م �ن أ�� ��ر �ن �+�ھد : ل�2
  . �ن ��ر، و�+�ب �ن ظ���، و�+�ب �ن ��ر، و�+�ب �ن ظ���

��� �ن ا���ن ادرھ�� �2ل: �د��C ���د �ن ا���س �ن أ�وب �2ل: �2ل ��Cد : �د���د��C ����ر �ن �����ن �ن 
�م � : ا+��ل �ن أ�� ��زم �ن ��د $ �ن ��رو ر-� $ ����� �5 2ول $ �ز و+ل��I� ُھل �:ظرون إ? أن + ُ ُْ َ َ ُ َِ ْ َْ َ َ+ ِ ُ ْ

 ��P
ُ/. ظ"ل �ن ا�M��م وا�� َ ِ ِ َِ ْ َ ْ ََ َ َِ َ ٍ ِ و��ن <��1 ���ون أف أف �+�ب ���� ا�ور وا��ء ���ط ��ن ���ط و����: �2لُ َ
  . واظ��� 5��وت ذك ا��ء وا�ور واظ��� �و�� ��<�4 ��� ا�1وب

�د��C : �د��C ���د �ن ���� �2ل: �د��C أ�و ���� �و�� �ن إ�����ل �2ل: �د��C أ�و ���م �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
ر-� $ ��� أن ا��� ��� $ و��م �7ل +�ر�ل ھل رأ�ت ر�ك؟ ����5ض أ�و ��ران ا+و�� �ن زرارة �ن أو�5 

  . �� ���د إن ���� و���� ����ن �+��� �ن �ور و د�وت �ن أد��ھ� @��ر2ت : +�ر�ل �15ل

��� �2ل �د��C : �د��C أ�و ���د $ ا�ن أ<� ا�ن وھب �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ��د $ �ن ��دان �2ل: �2ل ��Cد�
�� ����ن ا ����ن أ�� ا��Cم �ن أ�� ���د ر-� $  �Cرث أن درا+� �د������ و��م-رو �ن ا $ ���- 
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ٍو/رش �ر/و��  َ ْ َ ُ َُ ��� ��ن ا���ء وا�رض، وإن �� ��ن ا���ء وا�رض : �2لٍُ ���واذي ���� ��ده إن ار���
���رة <�����9 ��م  .  

�د��C : �د��C ا�ن أ�� ��زم �2ل: �د��C ���د �ن أ�� �ر�م �2ل: �د��C إ�����ل �ن ��د $ �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
واذي ���� ��ده إن : أ�و ��زم �ن ��ر �ن ا��Cم �ن Cو��ن �ن ��د $ �ن ��رو �ن ا��ص ر-� $ ����� �2ل

م ا1���� ����ن أف �+�ب إن ���� �+�� �ن ظ��� �� ���ذھ� ��ء، وإن ���� �+�� �ن �ور �� دون $ �ز و+ل �و
  . ���ط���� ��ء، وإن ���� �+�� �� ���4 �س ذك ا��ء أ�د @ �ر�ط $ ��� ���2 إ@ ا�<�4

 أ�وب �ن ا���C �ن ا���ح �د��C ���� �ن: �د��C أ�و ��M �2ل: �د��C ���د �ن إدر�س �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
�ن : �ن ��رو �ن ���ب �ن أ��� �ن +ده ��د $ �ن ��رو ر-� $ ����� أ�� �2ل �ا��+ب ر��� ���رك و���

  . +��4 <��1 �7ر�4 ���ر وظ��� Cم ��ور وظ��� �ن 5وق ا���وات ا��4 وا��ر ا���� 5وق ذك ��� ��ت ا�رش

�ن : �2ل ��1C���د �ن ���� �ن ���د ا��وي �ن أ��� �ن ا��وص �ن ���م �ن أ��� �ن ��د �د��C أ�و ���د ا
 إن أ2رب ا<�ق �ن $ -��� $ ���� و��م-�2ل ر�ول : ار��ن �ن ��9ذ �ن +��ر �ن ��د $ ر-� $ ����� �2ل

���رة <��� آ@ف ���  �� +�ر�ل و����9�ل وإ�را5�ل وأ��م �ن $ ���رك و������ .  

�د��C ا�وام �ن �و�ب �ن �+�ھد ر��� : �د��C روح �ن ���دة �2ل: ذ�ر +دي �د��C أ�و ��1وب ا�روزي �2ل: �2ل
  . ��ن ا�)��9، و��ن ا�رش ���ون أف �+�ب �ن �ور: $ �2ل

د �ن ���د �ن �د��C <: �د��C ا��ث �2ل: �د��C أ�و ��M �2ل: �د��C أ�و ���م �2ل: �د��C او�د �ن أ��ن �2ل: �2ل�
����U أن ��ن ا+��ر �ز و+ل و��ن أد�� <��1 أر��� �+ب؛ �� ��ن �ل �+���ن : ��د $ �ن ز��د أن ا1رظ� ��ن �1ول

��� ��ن ا���ء وا�رض �+�ب �ن ظ���، و�+�ب �ن �ور و�+�ب �ن ��ء، و�+�ب �ن ��ر ��-�ء �1د��، و�ل 
 . �+�ب ر��� �ز و+ل �1دس

  

ق ������ ��وه وار�����،ھذه أ��د�ث ��� �>ًو�ذك أ�-� �ظ��� �5 <��1 ��  �����، وآ�Cر �ؤ<ذ ���� �ن ��ظ�م ا
  .<�ق

���ن ا��� . ا��+ب ��� �ن <��1 و�ن +��� ذك <��1 �ذه ا�+ب ا M��� ث�م-ورد �5 �د��و ���� $ ���- 
� أن ���م �<�ض ا1�ط :�2ل �U��� @م و���ل  إن $ @ ����ل ا��ل �2ل ا���ر و��ل ا���ر �2ل ا ��و�ر��5، �ر45 إ

  . +�� �� ا���� إ�� ��ره �ن <���1��� ��ر2ت ����ت و �+��� ا�ور، و

�+��� ا�ور اذي ا��+ب �� �ن <��1، <�ق ھذا ا�ور، وا��+ب �� �ن <��1 �4 أ��  ھ�ذا �5 ھذا ا�د�ث أ<�ر �7ن
م��  ����ا�+ب إذا ��� أن ��ن ارب  و��ذه ا���د�ث ا�� ����� ��داد. �ن أ�رھم ��ء��م و�ط�4 ����م، و@ �<�� 

  .���رة <�����9 ���: �� ��ن ���ء إ� ���ء؛ أي ���� و��ن أد�� <��1 أر��� �+ب؛ �ل �+�ب ���� أو �ر-�

  
��  �Aرة ا���ب ا��. ا���ب � �

  
أ<�ر  و�5 ��-�� أن +�ر�ل .�ل ��� ����5�C ھذه ا�+بھ�ذا ورد �5 ��ض ا���د�ث ��� �����، و@ �ك أن ھذا د

�5 �ل وا�د ���� �+ب ��و��، �ن : ا�+ب ا�ر��� ���ددة أي ���7 ���� و��ن $ ���ون �+���، و��� �ر�د أن ��ك
  .و�ن ��ب و��� ��ء $ �ور أو �ن ��ر و�ن ظ���،

���� �َوإذ :وأ�ل ا�+�ب ا��+ز ��ن ��9�ن و��� 2و ِ َا 2رأت ا1رآن +���� ���ك و��ن اذ�ن @َ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ^ ْ ْ َْ َ َْ ْ َ ًُ�ؤ��ون ��J<رة �+���  ْ َ َ َِ ِ ِ ِْ ِ ُ ْ
ً���ورا ُ ْ ً���ور �ن ا���ن، و���ر �م @ ��ظرون إ��، و2د �ط�ق أ�-� ��� ا�+�ب  ��5ھ�� ا�+�ب �+�ب ���وي َ
�ن ا��ر��ن �2ل ���ل��� . اذي @ ���ن أن �<�رق إ@ �ن ��ث ا���� ا���وي �ٍو�2وا �2وُ��� �5 أ���  :$ ��� ^ ُِ َِ َ َُ ُ َ

ِ�̂�� �دُ�و�� إ�� و�5 ِ َِ ْ َ ِ َ ٌآذا��� و2ر و�ن ����� و���ك �+�ب َْ ٌَ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َْ �)�ك إ��� و@ ����4 إ��، أو @  ��+ب و��+ز @ ��ل: أي َ
��ن <��1 2د ������ إذا ��ء؛ �5ن ذك �� ذ�ر �5 ا���د�ث �5 ادار �� ����1، و�ن ھذه ا�+ب ا�� ا��+ب $ ��� �

��د�� �����م 5�1ول اJ<رة، و�5 �أم : أ�+ز��وه 5�1وون إن �م �و�دا أر�د أن: ا+�� أن أھل ا+�� �رون $ ���
ًوا ���9 أ�ظم ��دھم �ن ُا�+�ب 5��ظرون إ�� ��5 أ�ط ���ض و+وھ��؟ أم �د<��� ا+�� و��+�� �ن ا��ر؟ 5���ف

� ا�+�ب �5 ادار اJ<رة �ھل ا+�� ���ف. �ظرھم إ��، وھو از��دة��� $.  
  

  6"ق ھذه ا���ب �دل �"� �ظ�� ا���6ق
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ً�ذك أ�-� ھذه ا�+ب ا�� ذ�ر أ��� ���ون �+���، و�5 ��ض ا���د�ث وا�CJر ���ون أف �+�ب، أو �� ��ء $  ً
ق ������  وا��+ب $ ���� ��� دون. �-�� 5وق ��ضً�<�و�2 أ�-�، و��>�ظ�� ا ��� �<��1، و@ �ك أ��� دا

]رب :�� �2ل �5 ا1رآن �5 ��2 �و��. ���ف ���� إذا ��ء ��-�� ��ث ا��+ب �ن <��1 ��ذه ا�+ب، و2د ِأر��  َ ِ َ
َأ�ظر إ�ك ْ َْ ِ ُ ْ �� ��4  .�ن ر�� أن ��+�� � و��ظر إ�� ط�ب �و�� َ�ن �را�� و�ن ا�ظر إ� ا+�ل :�)�� �15ل $ ِ َ َ َ َْ َ َ َِ ِْ ُْ ْ ِ ِ َ 

�ُnوف �را�� �5̂�� �+�� ر��1̂ر ����ُ� 5��ن اT5َ َ َ َ َ َ^ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ْ ْ ِ �+�ل +��ُ� َد�� ًِّ َ َ َ َ َِ ْ ِ .  

  
  �دم ���ل ا��6"و �ت رؤ�� �

  
�]�ء ا�1�ل ��� 2در�5 ��ض اروا��ت أ�� �� �+�� �ن ذا�� ������ �+�ل إ@ ا �+�� �ن ذا�� و��ف �ن ذا�� . �����7 ُ

أ�� و ��ف ھذا ا�ور . �5ذا �5 ھذه ا���ة اد���. ھ����، و�ظ���، و�وره �+�ل ھذا ا1در ا�1�ل؛ ��5دك ا+�ل �ن أCر
+�ب �ن ��ر، و� ��ل إ�� �وره �ن <��1، و2د ذ�ر �5 ھذه ا�CJر أن ھذه ا�+ب ���� �+�ب �ن �ور، @��رق ��

  . ����� أ��� ���4 ا��ظ�ر أن ��ل إ�� وھذه ا�+ب ا�� ا��+ب $ ���� ��� �ن ا�ور،. وP�رھ� �ن ا�+ب

���ن أ�� أراه ��  @: أي �ور أ�� أراه :�� ر�ول $ ھل رأ�ت ر�ك؟ �15ل: أ�� �2ل �ن أ�� ذر �� �5�M ���م
رأى ا�ور، و�ن @ �دل ��� أ�� رأى ذات : أي ًرأ�ت �ورا :ا��دو�� �ن ا�ور أو ��� ا��+ب �� �ن ا�ور، و�5 رو

��T5 ،�ًو���وم أ�-�  .������ �ن �ظ��� @ ��رز ��ء �5 اد��� إ@ ا�دك، وا-��ل ��� ��ل ذك �+�ل ارب ���
  .أن ھذه ا�+ب �<�و�2 و�4 ذك ھذه �ظ����

� ً��ف �����ن أ�� �ن ا�+ب، <���1ً���� ���رة <�����9 ��� �5�ف �����ن �+���، و ا�+�ب اوا�د��� $.  

 :2رأ ��-�م 2ول $ ����. ا���وات وا�رض �ن �وره أ�ن ��ك ا�+ب؟ وأ�ن ��ل إ��؟ و2د ذ�ر $ ���� أن �ور

�ُ ِ:ور ا����وات وا�رض + ْ َ َ َ + َُ ْ ِ ُ
ُ� :َ$ �̂ور ا���وات وا�رض، و�ن ا1راءة ا���ورة: 2رأھ�. �15ل  ِ:ور ا����وات  + َ َ + ُ ُ

ِوا�رض ْ ََ ْ
� ا�1ر ��� $ ���. اذي <��1 ؛ ���� أن �� �5 ا���وات و�� �5 ا�رض �ن ا�ور ��T5 �ن �ور $ 

ً�ورا، و�ذك ا��س ���ھ� أ�-� �ورا و-��ء ً �4 ذك ھذه . واذي <�ق ��� ھذا ا�ور �5و �<�وق �ن +��� ا��وار .ً
C7�ًر �C7�را ���  �<�و�2 @ ���ط�4 أ�د�� أن ��ظر إ���، إذا �دق �ظره إ��� أ���� ���ع �ن ������ ا��س ا�� ھ�

  .��ره
  

  �ل رؤ��� اL:��نا��رق �ن أ:وار � ? ���
  

ً�ذك أ�-� �ن +��� �� <��1 �ن ا��وار ا�رق اذي �د<ل �5 ا��ب ھو أ�-� �ور �ن <�ق $ ���� @ ���م �� ����،  ً
��-�� ���ض، و�ن ���ھد 2وة ھذا ا�ور، ��� �2ل $  وإن ذ�ر ��-�م أ�� �ن آ�Cر ا�ط��ك وا�طدام ا��ب

�ُ���د :��� َ َ N���� ر � �ذھب� �:�َ ْ ُ َ ْ َ ََ ْ ِ َ ْ ِ ِ �ظر إ�� إ���ن <�ف ���  ً���ھد أن ��-� �ن أ�وار ھذا ا�رق، ���ه و ِ�رَ
���ھد �ن ��ء 2ر�ب؛ �ن ا��ب ا�� ھ� 2ر��� �ن  ��ره �ن 2وة ھذا ا���ع، و�ن 2وة ھذا ا��� �5ذا وھو �<�وق

ق ������؟ ا�رض، T5ذا ���ت ھذه �<�و�2ت $�>إذا +�ل ھذا ا�ور �5 ! ا�� +�ل 5��� ھذه ا��وار، �5�ف ��ور ا
وھذه ا��وار . ���� ���ث إ��� �-�ء �ھل اد���، و+�ل ھذا ا�ور اذي �5 ا�1ر ���ث إ�� �-�ء �ن ط�4 ا��س

ذي ���ھد إ�����أ�-� ا�� �5 ا�+وم، و�� 5��� �ن ھذا ا�ور ا.  

و�ذك �� +�ل $ �ن �ور ا��ر اد��و��؛ . ���� ً�ذك أ�-� �� �5 ا��وار ا��ر��9�� ا�� �5 اد��� ھ� �ن <�ق $
� �2در ��� �ل. �رارة، وذ�روا أن ��ر +��م �س @������ �ور �ل ھ� �ظ��� ً+�ل $ 5��� �ورا و+�ل 5������ $ 

�ظ�� $ ���� ا��1ر��ء، وإذا ا�� ��� �اد��� وأھ���، و�رف أ�� �P �5��  �-ر ا���م �� �5 ھذه ا�CJر �ن أد
�9����  .����د�� و2���� ��1و�2 �ن ا�1ص ���ظ�م $ ������ و���� و��دم ا

  
��  ا����ب � �	��� �ن 6"

  
  .ا�)م ����م ور��� $

��ن، و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن ��د�� ���د با��د & ر. ��م $ ار��ن ار��م�� و��� آ� و���� ا

  .أ+���ن

�ظ�� ��� �ق ������ و���� اذي ا��دأ <�ق ھذا ا�ون، و<�ق  إن ھذا ا���ب ا��� ���ب ا�ظ�� �ذ�ر 5�� ا�د�>ا
6َ"ق و2د أ<�ر ������ ���7. ھذه ا�<�و�2ت �� 5�� �ن آ��ت، و�ن �+�9ب َ َ

َا����وات وا�  ْ َ َ َ َرض /. ��� أ��م Aم ا��وى ِ+ ْ + َ َْ ++ ُ ٍ َ ِ ِ ِ
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ِ�"� ا�	رش ْ َ َْ َ
َإ:�� ��� أن �<���1 �5 �ظ� �4 أ�� ���� �2در  + ُأ�ره إذا أراد ���P أن ��ول �� �ن /��ون ِ ْ ْ َُ ُ ً ََ َ ْ َ ُ ُ َْ ُ َُ َ َ َ َ  وأ<�ر ���7 َِ

َا��وى ِ�"� ا�	رش َْ ْ َ َْ َ
  .��� ���ء 

���� و��م .ورد �5 ا�د� �� �دل ��� أ�� ا��+ب �ن <��1 ��� ���ء $ ��� ��+��� ا�ور أو  :و�5 ا�د�ث 2و
  .ھ�ذا أ<�ر �7ن �+��� ا�ور أو ا��ر ���� ��ر2ت ����ت و+�� �� ا���� إ�� ��ره �ن <��1 ا��ر و

أف �+�ب، و�5 ��-�� أر��� آ@ف  ًورد �5 آ�Cر أ�� ا��+ب ��+ب؛ �5 روا��ت ����ن �+���، و�5 ��-�� ����ن
�-�� أن �ل �+�ب �ن ا�ور ط���2 �� ��ن ا���ء � و�ل ا@<�)ف ���ب �Pظ ��ك ا�+ب ��ث ذ�ر �5. �+�ب

ً����ن أ�� أو ������9 أو ���� آ@ف أو ����ن �+��� أراد �ذك �Pظ ��ك  وا�رض، وأن �ن �دھ� أر��� آ@ف أو ً
���� و��م أ�Cت أ��� �ن ا�ور ا�+ب أو $ ��� ���M أن و�5 ذك ورد �5 ا��� .ر���2 $ أ��م ��������، إ@ أن ا

���� و��م �� �9ل ھل رأ�ت ر�ك؟ �15ل $ ��� ��� ا��+ب ���� ����وار 5) �1در أ�د أن: أي �ور أ�� أراه؟ :ا

�ن �و��. ��Cت أ��م �ظ��� � :�)�� ط�ب ارؤ�� �2ل $ ���� أ�� �� 2رب �ن ر�� و��4 وذك ��� $ ���

ًّو:�د�:�ه �ن ��:ب ا�طور ا���ن و ر�:�ه :�� ُ ْ + َ َ ْ َ ُ ْ َِ َ َ َ ََ Bِ َ ْ ِ ِ ِ ِْ َ� .  

  
�� /. ا�د:����  ? �رى أ�د � �

  
2ًّر�� $ �+�� Cم إ�� . ����� إ@ ا����+��ن ًھ�ذا أ<�ر ���7 2ر�� ��داه و��+�ه وا���+�ة @ ��ن إ@ ��ن ا�C�ن أي �)�� @

(�(رب :م �2ل���� ا ِأر َ َ:. أ:ظر إ��كَ ْ َْ ِ ُ ْ َ ِ ���رؤ��  ط�ب أن ����ن �ن رؤ�� ر��، و�ن أ<�ر $ ���� ���7 @ �1در 
ْ�ن :ر�� �5 ھذه اد���، �15ل ُ�را:. و��ن ا:ظر إ�� ا���ل /Yن ا���ر ���:�  َ َ َ َ ْ ََ + ْ َ َ ْ َ ََ َ ُِ ِ ِ ِِ ْ َ َِ َ/�وفِ ْ َ َ

ُ�را:. /"�� ��"� ر�� �"��ل �	"�   َُ ْ + ََ َ َ َ B َ َ + َِ ِ َِ ََ

ًّد�� آ�Cر  +�ل �ظ�م �ن أ��ر ا+��ل وأ�دھ�؛ �� �+�� ارب ���ء �2�ل �ن ذا�� ا�دك ا+�ل �ن ا+�ل +�ل اطور؛ َ
� وھ�����ظ��� $ ��.  

و ��ف ذك ا�ور : ��ذه ا�+ب ا�� ��ن دو��م؛ وذك �� ورد ا�د�ث ھذا د�ل ��� أ�� ������ 2د ا��+ب �ن <��1
و :اذ�ن ����Cون �رؤ�� $ ���� أو �رو��؛ �5ذك �2ل @��رق ا<�ق  ����ف ��ر2ت ����ت و+�� �� ا���� إ

���� و��مھ�ذا أ<�ر ��� $ ��ره �ن <��1 .  

�ظ�� $ ����، و��� أن ا�<�و�2ت @ ��� M-ل وا�  .��Cت أ��م �ظ��� و@ �ك أن ھذا د

�U، و�ن إذا ا���دت ��� أ��� �����  Cم إن �5 ��ك ا���د�ث ا�� �ذ�ر أو ا�� ُ�ذ�ر 5������ُھذه ا�+ب ��ء �ن ا
ا�+ب،  ً����، وأن ���رف ���7 ��دق ��ُ-�� ��-� ��� ����ق ��ددًأن ������1 وأ@ �رد ���9  وT5 ����Cن ��� ا�ؤ�ن

ًو�Pظ �ل �+�ب و�و��� �+�� �ن ا��ر، أو �+�� �ن ا�ور أو �+�� �ن اظ���ت ً   .��� ���ء $ ً

  
  أAر و = �
م � �"� ا��6"و �ت

  
ا�ز�+ت ا�<�و�2ت �ن و42 أو �دة  �2تً�ذك أ�-� �� ورد �5 ا���د�ث �ن �ظم �)م $ ���� إذا و42 ��� ا�<�و

  .و42 �)م $

���� و��م ورد �5 ��ض ا���د�ث �2ل $ ��� ���ا���وات ���  إذا أراد $ أن �و�� ����ر ���م ��و�� أ<ذت :ا
�� أ��م �� ًا���وات ��1وا و<روا & �+دا ًر�دة �د�دة <و�5 �ن $ �ز و+ل، T5ذا ��4 ذك أھل: ر+�� أو �2ل

�)�� �C7�ر ��� ا���وات �5ر�+ف ا���وات و�ر��د �ن �دة و42 �)م ارب  ��د�� ����م ارب ���� ��ون �CJر
  .و����، ��ون ذك و42 وأCر �د�د ������

��� ��  $إذا أراد $ أن �و�� ����ر ���م ��و��، أو إذا ���م  :$ ���� و��م و�5 ��ض اروا��ت ��C��� �1و���
��� ا��وان ���ذھم ذك �����ا�د�د ا��وا�ل اذي ھو ��ق ��-��  ا����� ھ� ّ��و�� ُ��4 ذك �وت �+ر ا

�� �وت �د�د؛ �وت �ز�W، �5ذه ا����� �ر�وط �5 ��ض، وأ�د �� ��ون إذا ���ت ��� ���ة 4��� ��T5 ���طو .
����� ���4 �ن �وت �) إ��� أراد �ذك ��C�ل �1ر�ب ����� ّم $ ����، وو��2 ��� ھذه ا�<�و�2ت؛ �+ر ا

�+��� :ا��وان ُ���4 ذك �وت �د�د ��زع �ن ����؛ وذك �2ل ��� ْإذا /زع �ن  "و��م َ ِ ِ ُِ ُ ُ َْ َ َ )
. أي زال ���� ا�زع 

(�ً$ أو ھذه ا�<�و�2ت ��1وا، و<روا & �+دا <و�5 أن ��ون ھ��ك  ��9 إذا ���وا �وت �)م75ھل ا���وات �ن ا ً
�ذاب، أو �C7�ر ��� ا�<�و�2ت أ�ر +�ل ���ل ���.  

��� ھذه �ا�<�و�2ت �4 أ��� +��دات و�4 �ظ��� �ر�+ف ا���وات و�7<ذھ� ر�دة �د�دة �ن  �5ذا و42 �)م $ ���
��Cت � ��ء �ن ھذه  ���� و����؛ رؤ��� و�+��� @ ��Cت � ھذه ا�<�و�2ت، و�ذك و42 �)�� @ارب �� �وت �)م
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ق ������ و����. ا�<�و�2ت�>�ظ�� ا ���ًأ�-� ار����� 5وق ���ده ��� ورد �5 ��ض ا�CJر  وھ�ذا. �ل ذك د�ل 
���د $ ��� ��9(�: أر��� آ@ف ��� أي  ����م و��ن ذات ارب ���� ��ووأ�� وإ�را5�ل و����9�ل +�ر�ل أن أ2رب ا

�، 4�5 ذك @ �ك أ�� ������ ���م ا�)��9 إذا  ���ر��� �2وا ذك ��� و+� ا�1ر�ب، وإ@ 5) ���م 2درھ� إ@��� $
  .�)�� ر45 رأ�� ��د إ�داث $ ���� ا��ر �5 ا���وات و���4 +�ر�ل إذا ��ء، ���م +�ر�ل

���� و��م ��4 �)�� �و��و2د  $ ��� ����� أ�ري ��، و����� ا�)��9، و�4 ذك T5ن  ���� ا�)م، و���� ا
  .]5�دة و42 ا�)م ��� ا�<�و�2ت ���ب �دم ا��Cت إ@ أ�� ���� ��Cت �ن ���ء $ �1و��م ��� ���Cوا ����ع وإ@

  
   ر;م  ر�� �ن 6"��إ��Aت ا�	"و وا�4و �� a وا��وا�P �"� ا�	رش

  

���ده وأ�� 5وق ���ده ��� أ<�ر ��� ��� �َوھو :�1و� ّو2د ا��رف ا<�ق �7ن ر��م ������ و��� ِا���ھر /وق ���ده َُ ِ ِ َِ ْ َُ َ َ ْ
 

�ذا�� ��� ���ء و5و�2م ���1ر و5و�2م ��1در و�����U،   5و�2مأي أ��. ���رف أھل ا��� ���� ا�و2�� ��ل أ�واع ا�و2��
�)��م وأ�� 5وق �ر�� ��� ���ء، Cم ��  .���ر5ون �7ن ھذه ا�و2�� @ ����5 2رب ارب ���� �ن ���ده و���

�َوإذا :و2د �1دم أ�� �� �زل 2ول $ ��� ِ ِ��Iك ���دي �:. /Y:.  ر�ب أ��ب د�وة ا�داع إ َ ِِ + ََ ََ ْ ُ ٌ َ َ َِ ُ َِ َ َ) ) ِ ِ ِد��ن َذاَ َ أ��م  ��ن ����� َ
و�� ذ�ر �5 ا1رآن �ن 2رب $ . ���7 2ر�ب أ2ر�ب ر��� ���5+�� أم ���د ���5د��؟ 75<�ر: �� ر�ول $: �7وا ر��م �15وا

َ��س �ن ��وه ������، و5و2��� 5وق ���ده، ��T5 � �� ذ�ر���� و����� �4 ���ده @ ���5 ْ ُ��A"� �.ء وھو ا����=  َ + َ َ ٌ ِْ ِ ِ ُِ َ َْ

ُا���Nر َِ ْ
 ��7� �ٌ���= و2د أ<�ر ��� ٌ ر�ب َِ ِ َ .  

�َوھو :وأ<�ر ���7 �4 ���ده �1و ْ�	�م أ�ن �� �:�م َُ ُْ ْ ُ َُ ْ َ ََ َ
 �َ��زن إن � �	:� َ? :و�1و َ ََ َ َْ + + ِْ �7� �� ���م -��9رھم وأ<�ر ���

�� ���ُو:�ن :���و��، و@ �<�� ���� ���م <�5��، و�2ل ���� و���م أ�وا�م، و�ط�4  ْ ََ
ِأ رب إ��� �ن ��ل ا�ور�د  ِ ِِ َ ْ َ ْ ُ َْ َِ ْ ِ ْ َ

  ��5
ّو ���� 2ر�ب �5 ��وه، ��� �5 د�وه ��� ���ء، وأ�� ���� وھ. 2ر�� و����� ذ�ر �ن ��وه و5و2��� @ ����5 �� ذ�ر �ن

�ظ�م ��� �ْ/��c :��� ���� �1و ) َ َ
ِ���م ر�ك ا�	ظ�م  ِِ َ ) َ ْْ َ �ظ��� ِ �  .وأن �<�و���2 ���� ��رت U� ���T5�رة ������ إ

  
  �	رش ��� �"�ق ��
��ا��واء � �"� ا

  
���1د أھل ا��� . و���� إذا �ر��5 �ظ�� ا�رش و�ظ�� ا�ر�� U� ���T5�رة �1�رة ������ إ� ذات ارب ������

��و وا@ر���ع، أو ���رو�� ��@��1رار، أو ���رو��  ٍأ�� ������ ���و ��� ا�رش ��� ���ء، و���رون ا@��واء��
�ر�� ��� ���ء، وأ�� �4 ذك 2ر�ب .����ود وا��و 5وق ���ده ��� ھذا ھو اذي ��ر5و�� �ن ��Uم أ�� ������ ���و 

�م���  .�ن ���ده، ���م أ�وا�م، و@ �<�� ���� ��ء �ن أ
  

  ا����� �ن �	ر/�  رب � �را ���
  

��م أ�وا�م، و�ط�4 ��� أ�� � وا���� �5 ذك أن �را��2 ا���د وأن �<�5وه أ�د ا<وف، وأن �ؤ��وا ��، و����-روا
�م، و������م ��� �� �1وون؛ 5) ��+رءون ��� ذ�ب���إذا ���وا ���7 ������م، و���م . أو ����� 2د �̂ر��� ����م أ

ً��ر�5 ا��د ����ت $ ����؛ ����� �����؛ ���4 �)��م، و���را؛ �رى أ�����م، ھذا ھو 9�5دة. أ�وا�م ًو�����؛  ً
ً�دورھم، و2ر���؛ 2ر�ب ���م، و������ أي���م �� ����  ����م: ً ��ً���طرا ����م، و2د�را؛ �2درا ��� �ل ��ء @  ً���و ً ً

  .��T5 ���ده �ق ا���دة، و�<��5 أ�د ا<وف �ن آ�ن �ذك ���. �<رج ��ء �ن 2در��

  .واJن ����4 إ� ا1راءة
  

��
  6"ق ا��
�P� و/ز��م �ن أوا�ره و�
  

��ن. ن ار��م��م $ ار����وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ� و���� . ا��د & رب ا
  . أ+���ن

���د $ �ن ���د �ن ز�ر�� �2ل: �2ل ر��� $ ��� ��C�2ل: �د ����د �ن ��� ��Cز�+� : �د�د��C ���م �ن <�د ا
�ز و+ل �ن إ�را5�ل �2ل�س �ن : �ن أ�� ��ر ا�ذ� ر��� $ ���� �2ل $ ����� و��ن $ �ز : ا<�ق أ2رب إ

و� +��ح ����رق و+��ح : �2ل. �+�ب �ن �ور، و�+�ب �ن ��Pم ��� �د ���� @ أ��ظ��. و+ل ���� �+ب
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�Uرب و+��ح �5 ا�رض ا�����، و+��ح ��د رأ�� وھو وا-4 رأ�� ��ن +�����، T5ذا أ�ر $ �ز و+ل ����ر ��
ت ا�واح ��� إ�را5�ل ��� 5��� �ن أ�ر $ ���� 5��ظر 5��� إ�را5�ل Cم ���دى +�ر�ل 5�+��� 5) ���4 �و�� �د

ُ��ذا  �ل ر��م  ��وا ا��ق وھو ا�	". ا����ر : أ�د �ن ا�)��9 إ@ ��ق؛ T5ذا أ2�5وا �2وا B َ َ َ َ B َ َِ َ ُْ ْ ْ ُِ ُ + َ َ َْ وإن ��ك ا�ور اذي َ
و�ل �� إ�دى 2د��� �� ا�رض ا�����، وھو +�Cم ��� ر����� ��<ص ��ره إ� إ�را5�ل �� طرف �� ��ذ <��1 


 �5 ا�ور���5 ���ز و+ل ���ظر ��� ���ر إ $ .  

�ن زر �ن : �د��C �+�ج �2ل: �د��C إ���ق �ن إ�راھ�م �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل ��د��C ���د �ن ���م �ن ��د
�� ��ن ا���ء اد��� وا�� ����� ���رة <�����9 ��م، و�� ��ن ا���ء : ���ش �ن ا�ن ���ود ر-� $ ��� �2ل

 ������C وا�� ����� و��ن ا�<رى ���رة <�����9 ��م، و��ن �ل ���ء�ن ���رة <�����9 ��م، و��ن ا���ء ا�Cا
��م، وا�رش 5وق ا��ء و$ �ز و+ل 5وق ا�رش وھو ���م �� أ��م ����و��ن ا�ر�� �9����>  .  

�ن �+�ھد ر��� : �د��C ���� �2ل: �د��C ���د �ن ���ر �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل M�+� ن ا�ن أ����د��C ��ل 
�ز و+ل �ًّو ر�:�ه :��� : $ ���� �5 2و ُ ْ + َِ َ َ ��ن ا���ء ا����� و��ن ا�رش ���ون أف �+�ب، �+�ب �ور : �2لَ

و�+�ب ظ���، و�+�ب �ور و�+�ب ظ���، ��5 زال �و�� ���� ا�)م �1رب ��� ��ن ���� و���� �+�ب؛ ���5 رأى 
َرب أر:. أ:ظر إ��ك : �����، و��4 �ر�ف ا�1م �2ل ْ ْ ) ََ ِ ُ ْ َ َِ ِ .  

�د��C ھ��م �ن أ�� ���ر �ن �+�ھد ر��� : �2ل: ط���.�د��C ���د �2ل : �د��C أ�و ���م �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
و�+�ب �ن �ور و�+�ب ً��ن ا�رش و��ن ا�)��9 ���ون �+���، �+�ب �ن ��ر و�+�ب �ن ظ���، : $ ���� �2ل

  . �ن ظ���

+دي ر��� $ ���� ��دث �ن إدر�س �ن ���ن �ن أ��� �ن +ده وھب �ن ���� و�ن واده ر��� $ ���� : �2ل
ً��ن �)��9 ���� ا�ر�� و��ن �)��9 ا�رش ���ون �+��� �ن اظ���، و���ون �+��� �ن ا�رد، و���ون : �2ل ً

و�ن ا�+�ب إ� ا�+�ب . ً��� �ن ا�ور، �Pظ �ل �+�ب ���� ���رة <�����9 ��مً�+��� �ن اW�C، و���ون �+
وو@ ��ك ا�+ب @��ر2ت �)��9 ا�ر�� �ن �ور �)��9 ا�رش، �5�ف ��ور ارب ������ . ���رة <�����9 ��م

  . و���� اذي @ �و�ف

د��C ا�وام �ن �و�ب �ن �+�ھد �2ل ر��� �: �د��C روح �2ل: وأ<�ر�� أ�و ��1وب ا�روزي �2ل: �2ل +دي: �2ل
  . ��ن ا�)��9 و��ن ا�رش ���ون أف �+�ب �ن �ور: $ ���� �2ل

��� �ن ا���ن ادرھ�� �2ل: �د��C ���د �ن ا���س �2ل: �2ل ��Cن : �د��د��C ����ر �ن ��د ا+��ل �ن أ�� ���م 
�������د $ �ن ��رو ر-� $  :�I� ِھل �:ظرون إ? أن ْ ََ ُ َْ َ َ+ ِ ُ ْ ِ��م � /. ظ"ل �ن ا�M��م ْ َ ُ ََ ْ ََ ِ ٍِ ُ ُ + ���ط ��ن ���ط ���� : �2لُ

  . ًو��ن <��1 ���ون أف �+�ب �ن ا�ور واظ��� وا��ء، 5��وت ا��ء �5 ��ك اظ��� �و�� ��<�4 � ا�1وب

ًّ�وم ��وم ا�روح وا��
�P� �4N و�د��C ���د �ن �روان �ن +��ر �ن ا-��ك ر-� $ ��� : ل +دي�2: �2ل َُ َ َ ُ B َ ْ َُ َ ِ َ ْ ُ َ
و M�5 اروح 5. ��+ب $ �ز و+ل �1وم ��ن �دي $ ���� وھو أ�ظم ا�)��9: اروح: �2ل ��9(��ه و�4 +��4 ا

  . �5 5��، وا<�ق إ�� ��ظرون �5ن �<���5 @ �ر�5ون طر�5 إ@ �ن 5و�2

��د ار��ن �ن ���د �ن ��م �2ل: �2ل ��Cب �2ل: �د�وح �ن ��� ��Cؤ�ل �2ل: �د� ��Cن : �د��د��C ���د �ن ���� 
�15ت��ت ��د ��9�� ر-� $ ���� و: ��� �ن ز�د �ن ��د $ ا��رث �2ل ،���دھ� ��ب ر��� $ ��� : ��Cد�

�س دو�� ��ء، +��ح : و�ن �د��C �2ل. أ+ل: �2ت. ��د�م �2م: �� ��ب �ن إ�را5�ل �15ل �ھو ��ك $ ���رك و���
�Uرب، و+��ح ��� ��ھ��، وا�رش ��� ��ھ���� ���رق و+��ح �� � . ��9���15ت  -���� ھ�ذا -ر-� $ 

��� ������� و��م �1ول���ت ا $  .�  . ً��� �� T5ذا أراد $ أ�را أ���C �5 ا�وح: �2ل ��ب ر��� $ ���

��د : �د��C إ�����ل �2ل: �د��C ���د �ن را45 ا�����وري �2ل: �د��C أ��د �ن ���د �ن �ر�M �2ل: �2ل ��Cد�
)��9 �ن $ ���� +�ر�ل و����9�ل T5ذا ذ�ر إن أد�� ا�: ً���ت وھ�� ر��� $ ���� �1ول: ا��د �ن ��1ل �2ل

��دا ��7�ن ���� �2لً :����Cم �7ل ����9�ل +�ر�ل �� أ�دث . 5)�� �ن 5)ن ��ل �ذا و�ذا �ن ط����، ��وا�� 
���� ��وات �5ل ���� ��وات $ ����: ر���؟ 5�1ول ���5 ،����5) �زال �41 �ن . 5)ن ا�ن 5)ن ذ�ره ��7�ن 
 ���دي 5)ن ا�ن 5)ن ��ل �ذا و�ذا �ن : ًوإذا ذ�ر ��دا �7�وأ ����، �2ل. ���ء ��� �41 إ� ا�رض���ء إ
����، Cم �7ل ����9�ل +�ر�ل ��ذا أ�دث ر���؟ 5�1ول. ������ �����5 : ��� ����5 ����ذ�ر 5)ن ا�ن 5)ن �7�وأ 

ذ�ر 5)ن ا�ن 5)ن �7�وأ ���� ��5�� : ث ر���؟ 5�1ول��ذا أ�د: Cم �7ل ����9�ل �ن وراءه �ن أھل ا���ء، 5�1ول. $
��� $، 5) �زال �41 �ن ���ء إ� ���ء ��� �41 إ� ا�رض .  

�ن إ�����ل �ن : �د��C ���د �ن ��ط4 �2ل: �د��C أ�و ���م �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل �����د��C ���� �ن ���د ا
���ش �ن ا��وص �ن ���م �ن ��ر �ن �و�ب  �����ن ا�ن ���س ر-� $ ����� أن ر�ول $ ��� $ 

ن �در�وا ا���ر �5 : �15ل. ا+����� �ذ�ر ر��� و����ر �5 �ظ���: �� +���م؟ �15وا: و��م <رج ��� أ�����، �15ل
�را5�ل إ: ًإن ���� �ن ���� ا�رش ��1ل �: �2ل. ��� �� ر�ول $: أ@ أ<�ر�م ���ض �ظ�� ر��م؟ ���2. �ظ���
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 ����زاو�� �ن زوا�� ا�رش ��� ��ھ�� 2د �ر��2 2د��ه �5 ا�رض ا����� ا���� و�ر2ت رأ�� �ن ا���ء ا����� ا
 .  

أ<�ر�� ��د ارزاق �ن ���ر �ن ا�ن : �د��C إ�راھ�م �ن �و�� �2ل: �د��C أ��د �ن ا�1�م �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
� أ<�ر�� ا�ن ���� ر: أ�� �+�M �2ل��� $ ���� ./َ ٍوم ��ن ��داره 6���ن أ�ف �:� ِ ِ َِ َ ََ َ ْ ُ ُ ْْ َ َ َ َْ ھ� �� ��ن أ��ل : �2لٍ

  . ا�رض إ� ا�رش

د �ن <�د ا�ذاء �ن او�: �د��C وھب �ن �ط�� �2ل: �2ل. �د��C ��ل اوا�ط� : �2ل�> ��Cن أ�� �د�د �ن ���م 
����ھل ���ت ر�ول $ ��� $ : ���ر �ن ��د $ �ن ر��ح �ن ��ب ر��� $ ���� أ�� �2ل ��9�� ر-� $ 

+��ح ����رق، و+��ح : �+د � أر��� أ+���: ��ف �+دو�� �5 ا�وراة؟ �2ل: ً���� و��م �1ول �5 إ�را5�ل ���9؟ �2ت
  . ًا أراد $ �ز و+ل أ�را أ���C �5 ا�وح���Uرب ووح ��� +����، وإذ

�د��C أ�� �ن ا�ن أ�� : �د��C ���د �ن ��ران �ن أ�� ��� �2ل: �د��C أ�و ���م إ�)ء �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
�ن ا��م �ن �1�م �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل ������� ر�ول $ ��� $ ���� و��م و��� +�ر�ل : 

إذ �ق أ5ق ا���ء �275ل +�ر�ل �د�و �ن ا�رض و�د<ل ��-� �5 ��ض و��-�ءل، T5ذا ��ك 2د �Cل ��ن �دي ���د��؛ 
���� و��م �15ل $ ��� ���75��ر إ� . �� ���د إن $ ���رك و���� ��7رك أن �<��ر ��ن ��د ��� أو ��ك ���: ا

�15ت �� +�ر�ل 2د . �5رف ذك ا��ك �ن ا���ء: ً��� �2لً��دا �: +�ر�ل ��د�� أن �وا-4 �5ر5ت أ�� � ���M، و�2ت
7� �5ن ھذا �� +�ر�ل �2ل���ن ا ���U� �� كھذا إ�را5�ل <��1 $ : ��ت أردت أن أ�7ك �ن ھذا، 5رأ�ت �ن ��

 �د�و ��� ً��ن �د��، و��ن ارب �ز و+ل ���ون �ورا �� 5��� �ور ��ن. ًّ�وم <��1 ��ن �د�� ���5 2د��� @ �ر45 طر�5
إ@ ا��رق، T5ذا أذن $ �ز و+ل �5 ��ء �5 ا���ء أو �5 ا�رض ار��4 ذك ا�وح ��� �-رب +���� 5��ظر 5�� 

�� : �2ت. T5ن ��ن �ن ���� أ�ر�� �� وإن ��ن �ن ��ل ����9�ل أ�ره ��، وإن ��ن �ن ��ل ��ك ا�وت أ�ره ��
: �15ت. ��� ا���ت وا1طر:  �15ت ���5 أي ��ء ����9�ل �2ل.+�ر�ل و��� أي ��ء أ�ت؟ �2ل ��� ار�M وا+�ود

��: ���5 أي ��ء ��ك ا�وت؟ �2ل����� �2ض ا���س و�� ظ��ت أ�� ھ�ط إ@ �1��م ا .  

�ن <�د : �د��C أ�و ��M �2ل: �د��C أ�و ���م �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل �C�1در �د�د��C ���و�� �ن ��M أن ��د ا
  . +�ر�ل أ��ن $ ���� إ� ر��� و����9�ل ����1 ا��ب و إ�را5�ل ���ز� ا��+ب: ان أ�� �2ل�ن أ�� ��ر

ا�ن : �د��C إ���ق ����: �د��C أ�و ���م ���د �ن ��ران �ن ���د �2ل �د��C ��1وب �ن إ���ق اد���� �2ل: �2ل
T5ذا أراد $ �ز و+ل . ا�وح، وھو ���ق ���رشأ2رب ا<�ق �ن $ ���رك و���� : �د��C أ�و ���ن �2ل: �����ن �2ل

5�+�ء ا�وح ��� �1رع +��� إ�را5�ل وإ�را5�ل 2د Pط� و+�� �+���� أو +�����، . أن �و�� ���ء ��ب �5 ا�وح
ً@ �ر45 ��ره إ�ظ��� & �ز و+ل، 5��ظر 5�� T5ذا ��ن إ� أھل ا���ء د��5 إ� ����9�ل وإن ��ن إ� أھل ا�رض 

��م 5�1ول : ھل ��Uت؟ 5�1ول:  إ� +�ر�ل 75ول �� ����ب �وم ا1���� ا�وح �د�� �� �ر�د 5را��9، 5��1ل �د��5
�ھل ��Uك ا�وح؟ T5ذا �2ل : إ�را5�ل T5ذا إ�را5�ل �ر�د 5را��9 5��1ل �: �ن ���د ك؟ 5�1ول: ر��� ���رك و���

 . �وء ا���با��د & اذي �+��� �ن : 5�1ول ا�وح. ��م: إ�را5�ل

  

�ظ�� �ن <���1؛ �5& ������ و���� <�ق ���ا�رض، وأ<�ر ����7 ��4  @ �ك أن �ظ�� ھذه ا�<�و�2ت �دل 
2د ��ون 5��� <�ق، و2د ��ون . ا��4؟ ھ� ��� ���ء $ أر-�ن ��ن ��� أرض وا�دة، و@ ���م أ�ن �1�� ا�رض؛ �1��

 5) �ك أن �ل ���ء 5���.  ��4 ���وات ط���2، وأو�� �5 �ل ���ء أ�رھ�و�ذك <�ق .5��� ���ت أو 5��� �<�و�2ت

�س ���9 و@  و2د ورد �5 ا���د�ث أن �� ��ن �ل ���ء�ن ���رة. �)��9 و5��� أ�ر و��� وو�� ،��� �9����>
و�ذك �� . �ًو�ذك �Pظ �ل ���ء ��ذا ا�1دار أ�-. ا���ء�ن <�����9 ���ن ���رة �� ��ن. <���ن و@ ��ر ���ن
 ا���ر و�ن ا��وار و�ن ا�+ب و�ن ���� ا�رش، �ل ذك �ن <�ق $، و���� �U�رة 5وق ا���ء ا����� �ن

�ق ������ و����>�ظ�� ا ����� إ��.  

� T5ذا �ر��5 �ظ�� ھذه ا�<�و�2ت��� ��ظ�� �ن <���1؛ �5& ���� <�ق ا�وح وذ�ره �5 2و ���ِ/.  :���T5 �دل 
ٍ�وح ْ ٍ��4وظ َ ُ ْ � و�5 َ��� �ُو�:ده :2و ََ ْ ِأم ا����ب ِ َِ ْ B ُ  �وھذا ا�وح 2د ��ب 5�� �� ھو ��9ن إ� �وم ا1���� ��ذ أن <�ق إ
�� أ���ل ��� آدم و������م، و�ذك ������م و�����9م و�� ����ون و�� ��دث �ن  �1ومأن��  .ا<�ق ���م �C� 4ر��م ا

  
  ����� ا� دار  �ل 6"ق ا�6"ق

  

�� ��� ھو ��9ن، 5+رى ��� ھو ��9ن إ� �وم  أن $ �� <�ق ا�1م أ�ره أن 2د ورد �5 ا�د�ث���+ري �5 ��ك ا
����15�ر ��ض . ا���وات وا�رض �<���ن أف ��� أو ��� ��ء $ ُ� ���وب �2ل أن �<�ق�ل ��ء ��دث �T5 ا
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���� �ُ�	رج :ا����ء 2و ُ ْ َا��
�P� وا�روح إ��� /. �وم ��ن ��داره 6���ن أ�ف َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ B َ َْ َ َ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ٍ ِ ُ
 �:�ٍ َ ا�راد ��د �� ��ن  �2وا إن َ

���ء ����C <�����9 ���، و�� ����� و��ن  ا�رض ا����� إ� ا�رش أ�� <��ون أف ���، 5ذ�ر ��-�م أن �ل
وا�ر-ون . �ن ا���ء اد��� إ� ا���ء ا����� ���� آ@ف ���: ا���وات أي ا���ء ا�� ����� <�����9 ��� ��5ون

ًا�ر-ون أ�-� ����  �� و��ن ا�رض ا�<رى <�����9 ���، و�Pظ�� <�����9 ���، ��5ون�ل أرض ���: أي .�ذك
و�� ��ن ا���ء ا����� إ� ا�رش ��� . ��� آ@ف، �5ن أ��ل ا�رض ا����� إ� ا���ء ا����� أر��� ��ر أف

�ظ. �� ������ وC(Cون أف ��� ���� ���رة، أو �1دار ���  .�� ھذه ا�<�و�2تو@ �ك أن ھذا د�ل 

  
�م�  �ظ�� ��"� ا�	رش د��ل �ظ�� ��6

  

����. ً�ذك أ�-� �ظ�� ���� ا�رش $ ��� ���أذن � أن أ�دث �ن ��ك  :و��م 2د �ر ��� ا�د�ث اذي �2ل 5�� ا
����1 ���رة ���9 ��� �� ��ن ���� �ق أي أ��ل ا�ذن إ� ا���: �� ��ن ���� أذ�� أي. <�����9: و�5 روا�� أذ�� إ

�5 ��ض . $ ��ث 2واھم وأن أ2دا��م ��ت ا�رض ا�����، وأن ا�رش ��� ��و��م، وأ��م �� ���وه إ@ �1وة ا���ب
��ف ���ل �ر�ك : ��ل �ر�� �2وا: رب �ي ��ء <����1؟ �2ل ��: أن $ �� <��1م ��ذه ا�ظ�� �2وا :اروا��ت

��ن؟ �15ل����� 2در��م  أو ��1و��� �م، ���5وا ����ون 75����م $ ���� �ذك ا���وه ������M :وأ�ت رب ا M����ا
�َا�ذ�ن :��� ��ل ا�رش، وذك �2ل ��� ِ ْ���"ون ا�	رش و�ن �و�� ����ون ���د ر��م + ِ ) َ ْ َ ُ ) َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َِ ِِ َ ْ َُ َ ْ ُ

ِو�ؤ�:ون ��  ِِ َ ُ ْ ُ ھ�ذا أ<�ر  َ
  .���7م ����ون

����ن ر��� ا����، ����ن ر��� ا�ظ�م، ����ن رب ا�ر��ب، ����ن ��ك  ًإ��م دا��9 ����ون؛: �2ل ��ض ا���ر�ن
ھذا  ��� أن ����وا ا��� ا����، ����ن ا��ك ا1دوس، وأن ھذا ا����M ھو اذي �Tذن $ 2دروا ��� ا��ك، ����ن

� ذ�ر أن ا�ر�� 2د و�4 ا���وات  2د �1دم أن $.  �ظ�� ا�رش و�4 �� ھو ���� �ن ا���ا�رش �4���
T5ذا ���ت �ظ�� ھذه . وأن ا�ر�� ������ إ� ا�رش �U�ر وا�رض، وأن ا�ر�� ���ر�2ة ��ن �دي ا�رش،

  .<���1 ا�<�و�2ت �5�ف ��ظ�� اذي
  

  �"م � ���ط ��ل ا��6"و �ت
  

ق �>م ���7ر ا�<�و�2ت و�U�7رھ�، �د�ر �ل �U�ر و���ر �ن ھذها�� �  .ا�<�و�2ت ��� ���ء ������ و���

+إن :ً$ ���� أ�� �-رب �� �C) �2ل ���� �5ن أ�Uر �� ���ھده �ن ا�<�و�2ت ا��وض اذي ذ�ر ِ  .����� ? �ِ ْ ْ ََ َ َ +

��
 �� �	وC� /�� /و A� ربC� َأن ْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ََ َ َ ًَ ً ِ ْ � ھو اذي <���1، وھو اذي أ�ط�ھ� <���1 و��ل �� ��  �5ذه ا��و-� $ َ���
�ِا�ذي :����+� ��� �2ل ��� َأ�ط� �ل �.ء 6"�� Aم ھدى + َ + +ُ َ َُ ْ َ َ ٍُ ْ ْ َ

 �5و ������ �� <�ق ھذه ا�<�و�2ت �ن +��� ھذا 

ًّا�ون؛ +�ل ���م �� ��ون �����، و�� ��ون دا@ ����ف ً.  

��9 �5����ون(�ً���م <�را ��-� @  +�ل. اذ�ن �ؤ�رون، و���ون �Cل ا��ر اذ�ن ھم ا�Aس وا+ن وا���ط�ن وا ً
،��9(�ً و�را ��-� @ ����ون ا<�ر،����ون إ@ ا<�ر وھم ا وإ��� ����ون ا�ر وھم ا���ط�ن، و+�ل ���م �ن  ًّ

ًّ���ل <�را و�را وھم ا�Aس وا+ن؛ َو�� :و2د أ<�ر ���7 <��1م ���د�� �2ل ����. ��ث إ��م ھم ا����ون ً �ت ا��ن  َ"6+ ِ ْ َُ ْ َ
ِواL:س إ? ��	�دون ُِ ُ ْ َ َ َِ + ْْ ِ .  

  
  �	رف � إ�� 6"�� ��6"و ���

  
����L� م��وا�د� ا�� �دل ���� و���  ��ب اJ��ت. و�� ا��+ب ���م ��<�و���2 ا�� ا��+ب ��� ���م ��رف إ

�ظ��� �U�رھ� و���رھ� دا� د@� وا-�� ��� أ�� ������ �ًون، وأ�� �� <�ق ���9 ���C، ھو ��ك ا��ك، وھو <�ق ا ً
���دوا ���  ًوھ�)، �ل @ �د أ�� <��1م ��ر �ظ�م وھ�7ھم ��ر +��م، ��5ب �م ا�د� ��� وأ�� ن ��رك ا<�ق �دى

�ظ���، T5ذا ���روا �5 ھذه ا�<�و�2ت �U�رھ� و���رھ� �ر5وا أن ھ��ك ����ن <���1 وأو+دھ�، و�ر5وا أ��� م  
  .أ�����، وو ���ت �� ���ت �ن ا�Uر و�ن ا��1رة و�� أ�����  ���ن أن ھذه ا�<�و�2ت �و+د@. �<�ق أ�����

�س ��� �ر��، و�س  ا�<�و�2ت �� ھو +��د �س 5�� �ر�� ��+��ل وا�رض واط�ن و�� �����، ھذه +��دات �ن
�ظ��. 5��� ��و و@ ز��دة و@ �1ص ��� <�ق ھذه ا+��ل �4 ار������ و�4 ��ف. <���1 و@ �ك أن <���1 د�ل 

ً�ذك أ�-� <�ق ا���ت اذي ���و، وإن م ��ن 5�� روح وإن م ��ن � ! وا�دة؟ �ظ��� و�4 �� 5��� �ن ا�)�� وا1وة
���C ن وأ��5ن وأوراق��Pر وأ��Cدة و5روع و��و و���ت وز�� �����ت ��د�� ��ون ا�+رة  @ �ك أن إ�����. و�ن 
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5روع و��ون ���رة ��ف ���ت؟ و��ف ��ت؟ و��ف ��رت؟  4��A أو ��وه، Cم ��د ذك ���و ��� ���رع ���U�رة ��
�ظ�� �ن <���1 ���  .د@� وا-�� د@� ذك 

أ<ر+ت �ن أ�واع ا�����ت ا�<���� ازھور واط�وم  وذك أ<�ر $ ���� ���7 إذا أ�زل ھذا ا��ء ��� ا�رض
M9روا وا����ل وا�-راب، وأ�� +�ل ذك �ن ا�راھ�ن ��� إ���ء ا�و�� ��د�� ���رق أ+����م  واط��49وا�وان وا

���� �َ�ذ�ك :و��د�� ����7م ا�رض ��� �5 2و ِ َ َ:6رج ا��و�� َ ْ ُْ َ ُْ ِ .  

5 �����رك �ط����؛ ����5 �� �ط�ر �� ��ون � أ+���  ��� أرواح و5��� أ��س ���ر��،ً�ذك أ�-� <�ق ا��وا��ت ا
�� ���ر ��� ا�رض، و���� �U�ر و���� ���ر، وأ<�ر ���� �7ن �ن +��� �ن  �ط�ر ��� ��� ��ء $ ����، و����

ِ���ل :ا�)��9 �2ل $ ���� �ط�ر ِ 
ث ور َAو �:A� ��:أو�. أ� 
ُا��
�P� ر� َ َ َ َ ْ ُ ُ ََ َ ً َ ُْ َْ ٍَ ِ ِ ِ َِ َ��عُ َ ���� :�+����ن أو  ���م �ن 
ب، و�ن 2د ورد أن: ����. �C(C أ+��� أو أر����U�دة أ+��� ھذا ھو ا��ل أو ا � ورد أن ���م +�ر�ل. ��-�م 

�  .���9 +��ح �ل +��ح ���� ��د ا�5ق�� ���� ا�)م وھو ��ك او�� وأن 

���� $ ��� ���� وذ�روا أن ا��� �ُو��م �� رآه �5 �ور�� ا�� <�ق ����� إ@ �ر��ن ذ�رت ا�و� �5 2و ُ: 

ْو��د َ َ َرآه :ز�� أ6رى َ ُ َْ ْ َُ ً َ
 ��� �ْو��د :�وا��C�� �5 2و َ َ ُرآه  َ ِ���/ق ا����نَ ِ ِ ُِ ْ ُْ ُ

ًذ�ر �5 ��ض ا���د�ث ��� ����� أن +����  
�����ًو+���� �5 أ��� ا���ء ا�����، وأن +���� �5 ا��رق و+���� �5 ا�Uرب �5 أ��ل ا�رض ا ً �1در  �ن اذي. ً

ً�ذك أ�-� �1�� ا�<�و�2ت . �<�و���2 إذا ��ن ھذا �<�وق �ن �<�و�2ت $ ���� �ن أ�Uر. ه؟ وھ�ذا <��1 $2در
�ظ�� �ن أو+دھ�، ��� ��ظ�� �ن <���1 ������ و���� �U�رھ� و���رھ� ���� دا ���.  

  
  ا����� �ن ا��6"و �ت

  
���د و�ده، وذك ��1وا �ن ا�ن  ْاذي <���1 ھو ا����ق �نو@ �ك أن ا���ر �5 ھذه ا�<�و�2ت �دل ا��2ل ��� أن 

ق �ذه ا����ء: ر��� $ أ�� �2ل �C�ر�>اذي أو+دھ� و<���1 ��� P�ر ��Cل ��ق؛ �4 : أي. ھو ا����ق ����دة ا
��� أ�� �� <���1 إ@. وا���ع أر+���9 ھو ا����ق ����دة ��رھ� و����� ���� ���ر ��� ا���د و�7<ذوا �� و�ذك اد@

�C����� أ�� �� <�ق ���9  �ً���� د@ ً.  

��ذا : ا�A��ن @ ��1ل ا�<�و�2ت ا�� ھ� �و+ودة ��� و+� ا�رض وأ��� ���� وو ��ن ��-�� -رر ��� �ل
ود واذ�9ب ا�� <���1، أو ��ذا <�ق $ ا���ع ا�� <�ق $ ���� ا���ت ذوات ا��وم؟ @ �ك أن 5��� ���� �ن

  .و��1ل أو �ذ�M دوا��م؟ @ �ك أ�� <���1 ���� ���رس وا�� ��دو ��� ا��س

ْو�ن :��� أ�� ���� <�ق ا�-داد و<�ق �ل ��ء و-ده ��� �1ول $ ���� وأ2ل ��ء أن ���دل �ذك ِ ٍ�ل �.ء  َ ْ َ ُ)
�:� زو��ن �	"�م �ذ�رون"6َ ُ َ ْ َ ْ+ َ ُ َ َ ََ ْْ + َ �وح ا�راد: 2�ل َِ �ْا��ل ��زو+�ن اذ�ر وا���C ��� �5 2ول $ ��� ِ �� �ن �ل  ْ�/^ ُ ْ ِ َِ

ِزو��ن اA:�ن ِْ ْ َ َْ َْ
ا��س وا�1ر زو+�ن، : �ل ا�C�ن �����1�ن 5��1ل �C) :��)ن أيا�راد ��زو+�ن ھ�ھ�� �� ��1: و2�ل 

 وا�رض زو+�ن، وا�ور واظ��� زو+�ن وھ�ذا، و@ �ك أن ا��ظ ��م +��4 ذك، ��م وا��ل وا���ر زو+�ن، وا���ء

 ا�� ھ� �)ج ��؛ وأ�زل ا�دو�� أ�زل ا��راض،: ا1ول �7ن $ ���� <�ق ا��-�د�ن ��� <�ق اداء وادواء ����
�Cذ�ر وا��  .وأ���ه ذك �5ذك <�ق ا�وت وا���ة و<�ق ا

ق �ذه ا����ء أ�ر ���ده �7ن�>  .����روا �ذك و���دوه �ق ���د�� ���دل �ذك ��� ��� أن ا
  

  ا���ب /. �دم �	رف ا���Aر�ن �"� �
  

���ده ��ذه  ، وم ���دوه �ق ���د�� �4��ذا ا<�ق ا�C�ر م ��ر5وه وم ���ر5وا ���1: وإذا 2�ل �أ�� ��̂رف إ
��ظ���؟ �5+واب أ�� ��� ��� �أ<�ر �7ن ا�C�ر �ن ���ده @ ����رون و@ ��ظرون، و@  ا�<�و�2ت ا�� ����� دا

���ر  ًم 2���و5��� <���م، وأ�� ��ط ����م �� أذھب ���9رھم، وذك ���7 <�ق ا<�ق و+�ل ��� ����رون 5��� ��ن أ�د��م
�ْو��د :ًو2��� �+�� �2ل $ ��� َ َ َذرأ:� ���:م ��Aرا �ن ا��ن واL:س ��م  "وب ? َ ُ َ ْ ٌْ ُ َ ً َ َ َُ َْ ِ َِ ْ َ + َِ ) َ ِ ِ ِ ْ

�ون ��� و��م أ��ن ? ��Nرون  �4�َ ٌ َُ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ ُ َِ َ ََ ْ ِ َ ْ

َ��� و��م آذان ? ٌَ َ ْ ُ َ َ �B��	ون ��� أو�Pك ���:	�م �ل ھم أCل ِ ْ َْ َ َ َ ُ َ ْ ََ ُُ َِ ْ ََ ْ ََ ِ ِ .  

����م، و�ذك أ�-� �م �1ول  �5ؤ@ء اذ�ن ��ظرون �5 آ��ت $ ����، و��ظرون �5 �<�و���2، و����ون ���� ��(�ً
 أ�ورھم اد���، �5 أ�ور اد���؛ ذك �دھم @ ����رون إ@ �5. ������ د��و�� و�م أ��5م؛ �ن �1و�م وأ����5م �1ول

أ����م �ر5وا �ظ�� �ن  �1و�م �ن أن ����روا �5 ا�<�و�2ت، وإ@ �5و ���روا �5 أد�� ا�<�و�2ت إ��م أو �5 �1ص
ق اذي�>أو+د ا�A��ن ��� ھذه ا<��1 ھذه ا�����، و�ذك و  <��1م، و ���روا �5 <�ق أ����م �ر5وا �ظ�� ا

 Cم �ن ���� $. ًو���رھ� �ر5وا أ�-� أ�� ������ ھو اذي أو+دھ� وأ�� أھل أن ���د �روا �5 ا�<�و�2ت �U�رھ���
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��دو��م �ن ا���ل �� ��ل ھذا  ���� أ�� ��ط ا��داء اذ�ن ��دون �ن ���ل $، وإ@ و م ��ن ھ��ك أ�داء
�راض وھذا ا@����د �ن �C�ر �ن ا���دAا.  

  
  �"م �	رف ر�� �	��� �����Q و�6"و ���ا��
  

  .ا�)م ����م ور��� $

��ن، و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د ا��د & رب. ��م $ ار��ن ار��م����� آ� و���� ا 

  .أ+���ن

� . �L���� و�<�و���2: ل�م �ر5ت ر�ك؟ 15: ك �+ب ��� ا���م أن ��رف ر�� ���� �L���� و�<�وT5 ،���2ذا 2�ل��� ��T5
ا�د� و��ب اJ��ت، و�ت أ�ظ�رھم إ� ا�)��ت، وإ� ھذه ا�<�و�2ت ا�� ��  ا��+ب �ن ���ده، و�ن أظ�ر �م

ق ھو $ ����. ًإذا @ �د �� �ن <�ق <���1. ً����� و@ أو+دت ��وا <�1ت�>ُ� :��� �2ل ���� ھذا ا (��6ق �ل  + ُ َُ ِ
َ�.ء وھو �"�  َ َ َ ُْ ٍ ٌ�ل �.ء و��لَ )ِ َ ٍْ َ ُ

�2ل $ . ًا<�ق �5و �� <��1م ���C و@ <��1م �دى، �ل <��1م ���د�� Cم ��� أ�� <�ق 
�َأ/����م أ:�� 6"�:��م ���A وأ:�م إ��:� ? :��� َ ََ ُ + ُ َ َ + ُْ َ َ َ َ ْ َِ ْ ْ َْ َ ًَ ْ َ�ر� َِ ْ َ	ونُ ُ ��َو�� ��� ھذا ا1ول �ن ا��5ر�ن أ��ر ����م و َ  �:�"6َ َْ َ

Bا����ء وا�رض و�� ��:��� ��ط
 ذ�ك ظن َ ََ ِ ًِ َْ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ +َ َ
ِا�ذ�ن �4روا /و�ل �"ذ�ن �4روا �ن ا�:�ر  + َ ََ َ َِ ِ ِ ُِ ْ َ َُ َ َ+ أ��م <�1وا �ن P�ر  اذ�ن ���1دون ٌ+

Bظن @ �ك أن ھذا. <�ق ا���9م ا�� �<رھ� �م <�ق، أو أن $ <��1م وأھ���م م �<��1م ��ر، وإ��� <��1م ��� َ
 

ِا�ذ�ن �4روا /و�ل �"ذ�ن �4روا �ن ا�:�ر + َ ََ َ َِ ِ ِ ُِ ْ َ َُ َ َ+ +ٌ ���  .ھذا اظن ھ�ذا �و�دھم 

ًوا�<�و�2ت؛ ����وا أ��� �� <�1ت ��وا، و����وا أن اذي <���1  ���روا �5 ھذه اJ��ت: وإذا ��ن �ذك ��T5 �1ول �م
 ���رھ� اذي أو+دھ� ھو <�ق �ل ��ء، وھو اذي <�ق ا<�ق ���د��ا�<�و�2ت �U�رھ� و �ل. <�ق �ل ��ء

ْأ/"م وأ�رھم ��و��ده وط���� وأ�ر �7ن ����روا َ َ ْ�روا إ�� �� ��ن أ�د��م و�� 6"4�م َ ُْ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ََ ْ ََ ِ ِ َ َ أ@ ����رون �5 ا�<�و�2ت  ِ
ذوي  ���ھدون ھذه ا�<�و�2ت، 5���ھدون ا�رض ��� ����� وا����ط�� 5����رون إذا ���وا �ن ���رھ�؟ �5م�U�رھ� و

����1ون إ� أرض �+ر�� 5���  ��ف أ��م ��و�ون �5 و2ت �5 أرض ر���� 5��� �Cب ����7 +��ل، Cم ��د �2�ل. ا�1ول
ًوھ�ذا أ�-� �+دون �5 . أرض وا��� 5���� ا�ر+�ءإ�  ً+��ل ��ھ�1ت �ر���� طو@ و�ر-�، Cم ��د �2�ل ����1ون

�����  ًوھ�ذا أ�-� ��ظرون 5��� <�ق. أ�+�ر �ذا و�ذا ا�� @ �و+د �5 ا���1 ا�)��� ھذه أ�+�ر �ذا و�ذا، و�5 ھذه
و��ف أن ارب ������ . واو�وش ھذه 5��� دواب وو�وش، وھذه 5��� �وع آ<ر �ن ادواب. و�� �ث 5��� �ن دواب

  .و���رھ� ً�ر رزق ھذه او�وش ���ث أ��� @ ��وت +و�� �U�رھ��

�� رز�2 �5و�وش ا�� ھ� ��و��� ��ذ�9ب وا��ود وا��ور و��وھ� ��7��� �و�ذك ا��د . رز��2، ��ر $ ���
��7وا��� �+د �� �C) اط�ور . ًوم ���ھد أ��� ���ت +و�� وھ�ذا. ���1ت �� و��وھ� ��ظ��ء واو�ول و��وھ� �+د ��

�ن ا+�ف و�� أ�����  ًإذا ��ن 2وت ھذه �C) �ن ا��وب و+دت ��و�� �������، وھذه 2و��� �C) �ن ا��وم؛ .���1ت ��
  .�+د �� ������� و�� ���1ت ��

رة وا��و-� وا�� ��� اذرة وا����. ًا��رات ��7��� $ ���� �7رزا��2 وم �و+د أ��� ���ت +�دا ًوھ�ذا أ�-� �1��
�ْو�� �ن :و�� أ�����، $ ���� �ر�ل إ��� 2و��� �2ل $ ��� ِ َ َ ��َدا�� /. ا�رض إ? �"� � رز  َ ْ +ُ ْ ِ ِ + َ + ِْ ِ َ ِ ٍ َ .  

��ر �  وأ�ره �7ن �ط�ب ارزق، وأن ��ذل ا����ب، و2د���د��، وأ�ط�ه �� ��رف �� ر�� ����  ا�A��ن �� أن $ <��1
و��ھ���، أو ����9ب و����ط أ�داء ����م،  ً����� أ����� ��ض ���ده إ�� ��7راض. ا����ب وھ�7ھ� �، و��� 2د ������

 ��� �1د�ر $إن ھذا : و�ن إذا ا���وا ارزق رز�2م $؛ ذك �1ول .أو ������م ��1ر و�2�5 و+وع و+�د و��و ذك

َذ�ك ِ ِ��د�ر ا�	ز�ز ا�	"�م َ ِ َِ َ ُْ ِْ ِ ْ َ
 .  

  
  �"� ا��ؤ�ن أن �Nدق ����Mب

  
  .اU�ب ُوأ�� ا��ور اU���� ا�� أ<�ر�� ���� ���T5 ��دق ��� �2م ���� اد�ل وإن ��ن �ن

���م ار�ل، و��دق �<�ق ا+ن وإن م �ظ�روا ��   �ظ�روا ��؛ �ن $ أ<�ر ���م وأ<�رت��دق ���)��9 وإن م
�����، و��دق �و+ود ا���ط�ن،ً � ھو و�ن: ����. إ��م �راھم ھو و�2���: وأ��م <�ق �ن <�ق $ @ �راھم ��� �2ل ���

��C� ���ُ�ن ��ث  ْ َ ْ ْ? �رو:�م ِ ُ ْ ََ َ َ
 ���� ��5دق �و+ودھم و���1ق أ��م �<�و2ون؛ <��1م $ ����، ��� �2ل ��� $ 

���� $ ھو اذي أو+دھم  ��ر، و<�ق آدم ��� و�ف �م <�1ت ا�)��9 �ن �ور، و<�ق ا+�ن �ن ��رج �ن :و��م
�ن ��ب �1وم  ���U��� ر و@ �در��م ا����ر؛  ���ًو<��1م 5<�ق ھؤ@ء أروا�������ث إ��� أرواح <���� @ �راھم ا
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  .�راھم؛ ���م أرواح وا�رواح <�ق �ن <�ق $ ھ�ذا <��1م ھم �رو��� و��ن @

و+ود  أ�� �ن �+�ب أ�ر $؛ و�+ل ذك �� �2رت أ��5م ��ض ا��س أ��روا و+ودھم؛ أ��روا و<��1م @ �ك
��9(�رأ���ھم ��+�ر وا���ر وھذه  �س ھ��ك ��ء، و ���وا �و+ود�ن:  وو+ود ا+ن، و�2واا���ط�ن وو+ود ا

ً���� ��� �زل �1ض اروح، وا�)��9 �1درون أ�-� أن  ����رة؛ وذك �ن اروح �<ر��2 ا��ر، ��5ن @ �رى ً
ًأ�-� ا+ن �1درون ��� أن �ظ�روا �7���ل، �75��� �����وا �7+��د �<����، و�ذك  ً� ��و�ون �5 �ور ��وا��ت وأ�����ً

�ن اذھ�ب، و�ن ا�)م و�ن  ��و�ون ��� ھ���Lم؛ أي أرواح �) أ+��د @ �راھم �ن أ�د �ن ا��ر، و�4 ذك �����ون
  .��� إن $ ذ�ر أ��م و��وا إ� ا���ء ا�+�ء وا��ود وا�زول إ� �� ��ر $ أو أ2درھم ����؛

���م ����� �+وأ:� :�2ًل ��� َ َ���:� ا� َ ْ َ َ���ً���ء /و�د:�ھ� �"Pت �ر�� �د�دا و� ُ َ ً َ َ ُ َ َ َ َ +ُ َ َ ًَ َ ِْ ِْ َ
 ��>أ+����م ��� ذك،  أ2درھم $ 

� أھل ا�1وى �� ��5ن ��دق وإن م �رھم، وذك �ن اA���ن ��U�ب اذي �دح $������� �ًھدى : �5 2و ��ن  ُ��"�َ ِ ِ+ ُ ْ

ِا�ذ�ن �ؤ�:ون ����Mب ِ ِْ َُ ْ +ِ َ َُ ����  ��د2ون ��ل �� �Pب ���م ��� أ<�روا �� إذا: أي ْ ���ن ا<�ر �ن $ ���� أو �ن ر�و
��  .و�2ول ھذه ا�<��ر، وو ا����دھ� �ن ا����دھ� ��5 ذك ��� $ ��ز�ز د�قا�)ة وا�)م؛ T5ن اوا+ب ا

  
  ا�روح �ن ا��Mب أ�ظم �ن 6"ق ا����د

  
ً���ر�� �1وم و��1د، و����  ًّواذي ���ت ا+�د ��د أن ��ن ���. �5ذي <�ق ا�+��د �2در ��� أن �<�ق ا�رواح

اروح ا�� ھ� ا���ة ا�� ���� ��� �2در ��� أن �+�ل   ��� ��كو���د و��زل ��ون ��د �و�� @ �ر�� ��، <ر+ت
  .��دق �ذك، وإن ��ن �ن أ�ر اU�ب. �����1؛ �� �ر���� و�� ����5 ��ك ا���ة و��ك اروح

  
  ���م ا��
�P� �ن ���Pب ا��Mب

  

�ن ا�)��9، وأ��م @ ���م �ددھم إ@ $ ���  �َو�� :���� �2لًوھ�ذا أ�-� �� أ<�ر $ ��� َ	"م �:ود ر�ك إ? ھوَ� َ ) َ ُ ُْ َ+ َِ َ ُ ُ . 

 

���� و��م $ ��� ���  ا��ت ا���ور-�ن �Cرة �دد ا�)��9، وأن ا��ت ا���ور اذي �5 ا���ء ا����� وأ<�ر ا

� ���ددھم إ@ $ ��ذ <�1وا أو  د�ل ��� �Cر��م أي @. ن ا�)C ��9م @ ��ودون إ��ً�د<�� �ل �وم ���ون أ ����
@ �ك أن ھذا د�ل ��� �Cرة �ددھم . ا�وم ا���C �د<�� P�رھم وھ�ذا ً��ذ <�1ت اد��� �ل �وم �د<�� ���ون أ��، Cم �5

ًو+�ل �م أ�-� <��  � +���م ��+و��ن �ن أ��ن ا��ر،���� وم �+���م ����ر �7+��د ���ھد و��س، وإ�� <��1م $
���5م �)��9 �د�رون ا1طر اذي ھو . ���� ��� ً�1درون ��� ��� �ر�� ا�ر��، و+���م أ�-� �5 أ���ل أ�رھم $

2در ا�طر ��زل إ@ و���� ��ك �د�رھ� إ� أن �41 �5 ا���ن اذي أ�ر �� أو  ا�طر ��� روي أ�� �� �ن 2طرة �ن
���+وإن :$ ]5��، وا�)��9 اذ�ن ��و2ون ا��ب ��ر5و��� ��� ���ء، وھ�ذا ا��ظ� اذ�ن �2ل و2و ِ َ�"��م ���/ظ�ن  َ ِ ِ َ ْ ََ َْ ُ

َ�را�� �����ن �	"�ون �� �4	"ون َ َُ ََ َ ُ ْ َ ً َْ َ َِ ِ   . �راھمو��ن @ ِ

���� و��م ���7م ����ون ا����ت وا���9ت، أ<�ر $ ��� ���� أ<�ر ا��� �� أ��م ����ون �ل ��ء �5 2و��� $: 

ُو:�ن ْ ََ
ِأ رب إ��� �ن ��ل ا�ور�د إذ ��"�� ا���"���ن �ن  ِ ِ َِ َ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ) + ْ َْ ْ َ ْ ََ َ ِ ِ ِِ ِ ْ َ

ٌا����ن و�ن ا����ل  	�د  ِ َِ ِ َ َ َ َ) ِ ِ ْ
�ن ا���ن ���ب ا����ت، و�ن  

ٌ�"4ظ �ن  ول إ? �د�� ر �ب ���د َ�� :ا���9ت ا���ل ���ب َ ِْ ِ ِ ِ َِ ٌ َ ْ ْ ََ + ِْ ٍ َ ُ
 .  

 ً@ء ا�)��9، وإن ��� @ ��س ��م، و�ذك أ�-� �� أ<�ر�� �� �ن �ظ�� ��ضھؤ @ �ك أن ھذا د�ل ��� و+ود

�َا�ذ�ن :ا�)��9 ����� ا�رش اذ�ن ذ�رھم $ �5 2و ِ ْ���"ون ا�	رش و�ن �و�� ����ون ���د ر��م + ِ ) َ ْ َ ُ ) َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َِ ِِ َ ْ َُ َ ْ ُ
ِو�ؤ�:ون ��  ِِ َ ُ ْ ُ َ 

.  

أذن �  :�� ورد أ�� ��� $ ���� و��م �2ل ���م. ھؤ@ء و��وا �5 ��ض ا���د�ث ��ظم <��1م، وأن <��1م �ظ�م
����1 ���رة <�����9 ��� أن أ�دث �ن ��ك �� ��ن ���� �ھذا ��ك �ن ���� ا�رش ��� �5 ��ض  أذ�� إ

  .�� @ �ك أن ھذا ��� �ؤ�ن ا���د. اروا��ت

� �5 و����ل ًھ�ذا أ�-� ��� $ ���� �ن ا�)��9 +�ر�ل��� �َ�ن ��ن :2و َْ َ�دوا a و�
���P ور�"� و��ر�ل  َ ِِ ْ َ ُ ُ َ َ َ ّ َِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ+ ً ُ
+و����ل /Yن ِ َ َ َ ِ َ� �دو �"��/ر�ن َ ُِ ِ َِ ْ ` َ َ إن �ل ا�م 5�� إ�ل �5و ��د $،  إ�� ��د $؛: و�1وون و����9�ل  +�را9�ل2رأه ��-�م +

���� و��م أن +�ر�ل $ ��� ��� .�و�ل ��1طر وأن ����9�ل. ��ك او�� اذي ��زل ��و�� ��� ا�)��9 و2د ذ�ر ا


 �5 ا�ور وأن إ�را5�ل�� :ن ھ��ك ��ك ا�وت اذي �2ل $وأ .�و�ل ���
 اروح، وأ�� �4 ذك �ن ���� ا�رش و��
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ْ ل ُ
ِ��و/��م �"ك ا��وت  ْ َ َ َ َْ َُ ْ ُ َ+

���� و��م �<وف ا�)��9 ا�د�د �ن $  $ ��� ���إذا أراد $  :���� �5 2و� وأ<�ر ا
ًر�دة �د�دة <و�5 �ن $ ����، T5ذا ��4 ذك أھل : ر+��، أو �2ل ���وات ���أن �و�� ����ر ���م ��و�� أ<ذت ا

  . ًو<روا & �+دا ا���وات ��1وا

  
  اL:س وا��ن أو�� �ن ا��
�P� ���6وف

  

��� :و�5 �د�ث آ<ر ����� ��7� �1و ����-> �����+��9 �7(� ��وان ًإذا 2-� $ ا��ر �5 ا���ء -ر�ت ا

���+ ْإذا /زع �ن  "و��م  ��وا ��ذا  �ل ر��م َ َ ُْ )B َ َ َ ََ َ َ ُ ُ َُ ُِ ِ   .إ� آ<ره ِْ

���ق. <وف ا�)��9 وھ����م �ن ر��م، و��ف @ �<�5ون وھم �<�و2ون ًھذا أ�-� د�ل �>اذي ھو  أ@ �<�5ون �ن ا
ق �ل ��ء؟�>  

وأ�� �وع . ا�)��9 ���و�ون �ن اذ�وب �5م ��ن 5��م دوا45 �ذ�وب ا <وف ا�)U5 ��9�رھم أو�؛ �نوإذا ��ن ھذ
��ر�وا �ن أ���ب  ��T5م ��1ون �5 اذ�وب، و��Cر ���م ا<ط��� �5م أو� �7ن �<�5وا $ وأو� �7ن ا��ر ا�Aس وا+ن

�ذا��.  

  
  �د��ر �Pون ا�6
Pق د��ل �ظ�� �

  
�ق ������وإذا �>�ظ�� ا ���  .ر��5 ذك ��� ��T5 د�ل 

  .�� ��س ���و�� إ@ $ <���1. �<�و�2ت �C�رة، $ <���1 أن ھذه: أو@

����Cًو: � .أ��ر ا�<�و�2ت ا��وا��� ًأن ر��� ������ �� أھ�ل ���9 �ل �<ر ��، و��ر �� أرزا��2 �ن اذرة وا��و-� إ

 

وا�رض وار��ح وا��ب وا���ر وا��1ر وا����ك واط�ور، و�� أ���  �<�و�2ت �ن ا���واتو�ذك �د��ر +��4 ا
� �� ���1ت �� �ل ذك 2د. ذك �  .��ر $ ���

  
  ا��6"و �ت ���ر ��� �I�رھ� �

  
� أ�- ُو�ل ذك ��9ر ��� ��ب �� أ�ر �� @ ��7<ر ��ء �ن وظ���� ا�� <�ق ��، و2د أ<�ر��� $ ���� ����7 ذ

ْوإن �ن :���� ��ر $ ������؛ ��� ذ�ر أ��� ��+د �ظ��� �15ل $ ِْ ِ ِ�.ء إ? ���c ���ده َ ِ ْ َ ُ ) َ ُ ِْ ِ+ ٍ َ
 �َأ�م �ر :و�2ل ��� َ ْ َ َ 

َأن � ���د �� �ن /. ا����وات و�ن /. ا� ْ َِ ِ ِْ ْ ُ +َ َ َ َ + َ ُ ْ َُ َ + ِرضَ Bوا���س وا���ر وا�:�وم وا����ل وا���ر وا�دواب ْ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ ْ َ+ + B +ُ ِ ُْ َْ
���� : أي 

ً���� طو�� وا<���را إ@ ا��س؛ �5ذك �2ل ��+د & ٌو��Aر :ً َِ ْ�ن ا�:�س و��Aر �ق �"�� ا� َ َِ ِ ِْ َ َ ٌ َ+ َ +ِ ُ	ذابَ ََ M��� ���7� وأ<�ر 

َأ�م �ر َ ْ َ ُأن � ���c �� �ن /. ا����وات وا�رض وا�ط�ر َ ْ َ ْ َ َ َ + َ ُ ) َ ُ+ ِ َ ْ َِ ِ ْ +ُ َ + َ

�� و������ N ت �ل  د �"م�/�Nُ َُ ْ َ َ َ َِ َ َ َُ َ `ِ ٍْ َ +

��دق �ذك ��� وو  
َو�� ا����ده �ن ا����ده ٍذ�ك �"� � �	ز�ز َ ِ َ َِ ِ + َ َ ِ َ .  

��، و�ذك ���1، وو ���ت �ن ا+��د أو �ن �+ودھ� و������� �� �1در ���� و�� ��ر $ ����> �����، و�ذك طوا
��ل :$ ���� ا+��د �15ل ���� 15د <�طب. ا��وا��ت/َ َ َ

َ��� و�eرض ا���P طو�� أو �رھ�  ���� أ��:� ط�P	�ن  ًِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ ْْ ْ ْ ً ْ َ ْ َ ََ ََ ْ َِ َ
ھ�ذا  

َ ���� ا���وات وا�رض، و@ �ك أ��� أ+��ت إ+��� �1�1�� <�طب َ َ
َأ��:� ط�P	�ن  ِ ِ َ َ َْ َ

�4 أ��� �� ���ت ��� ��ف ا��ر،  
ط���، وأ�رھم و���ھم أن ��و وإذا ��ن �ذك T5ن ��� ا��ر اذ�ن ����م�� �ط��� وا@�1��د ��ر $ ����� ��وا أو

ً���� ��د ا��1ق �ن ��ر��5 وا@�1��د � ا�1��دا ���) ��و�وا �ن ���د $ $   .����4 إ� �)م ا�ؤف. ا�<���ن ً

  
  6"ق ا�	رش وا��ر�. وا��واء ا�رب

  

��ن، وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر. ��م $ ار��ن ار��م�����ن ����� ���د و��� آ� و���� ا��د & رب ا
  . أ+���ن

�ب �ن ا�ن <�د ا��ھ�� �2ل: �2ل ر��� $ ����P ن أ��د �ن ���د �ن���د $ �ن ��م  ��Cك �د�دC : ��Cم �ذ
��د ا��د �ن ��1ل �ن وھب : �د��C إ�����ل �ن ��د ا�ر�م ا������ �2ل: ���د �ن إ�راھ�م �ن ا�)ء �2ل ��Cد�

�ن ا<�ق و@ ��1ل: و+دت ���وراة: � ر��� $ ���� �2ل�ن ��� ���U� �5 ���2 ن ��ء��م ��ف ��ن؟ : ��ن $ و
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  . وأ�ن ��ن؟ و��ث ��ن �ن ��ف ا��ف، و��ث ا��ث، وأ�ن ا��ن

�ظ�� �ن �5ون �ر�� �5ر��4 ا�رش ��� �1دار �� أراد ا��ك ا+��ر، و��� �: 75ول ��ء <�ق �ن ا����ء أن �2ل�
���� ا�رش، �2ل $ ���رك و����: Cم �2ل. و��� (�َا�ر��ن �"� : �ن �5ون ا�ر��، Cم ا��وى $ �ز و َ َ ْ +ُ

َا�	رش ا��وى  ْ ْ ََ ِ   . وا��ف �+�ول وا+واب 5�� �د�� وا�ؤال 5�� ���فْ

ًو�� �ن درة ��-�ء ���5�� ��2و�� ��راء، �ر-� �� ��ن ا��رق وا�Uرب، وطو� �� ��ن ا���ء �ن �5ون : Cم �2ل
�ن �5ون ا�1م و� �9��C(C و��ون ��� ��ن �ل �ن ��ر : وا�رض، Cم �2ل ��رش <ذ ا�وح 75<ذه، Cم �2ل +ل و�ز

+ر ����� ��� ھو ��9ن إ� �وم ا1���� ا: �� رب �م أ+ري؟ �2ل: �ن �ور �+ري، Cم �2ل ��1م ا+ر �5 ا�وح �15ل
����1و& ���رك و���� �5 ا�وح �5 �ل �وم �9��C(C و��ون �ظ� ��ز . 5+رى ا�1م ��� ھو ��9ن �5 ا�وح إ� �وم ا

ًذ�) و�ذل �ز�زا و�ر45 و-��� و�-4 ر5��� و���� و���ت و���ل �� ���ء ً ً .  

  ��ز�� $ �ن ا�وم 

� أن ���م �<�ض ا1�ط و�ر��5، وا-4 ����� ���ء ا���ر ��وب ����ل و$ ���رك و��� �U��� @م و��� @ �
�ن �5ون رداء ا��ر��ء وھو : و���ء ا��ل ��وب �����ر ��� �ط�4 ا��س �ن �Uر���، Cم �2ل ا+��ل +ل ذ�ره

  . ��� ��� و+� ر��� �ز و+ل

ف ��م و��ن �+�ب ا�زة و�+�ب ا��ر��ء <��ون أف ��م، Cم �ن �5ون �+�ب ا�زة، و���� <��ون أ: Cم �2ل
: �ن �5ون �+�ب ا�ظ�� و���� <��ون أف ��م، و��ن �+�ب ا�ظ�� و�+�ب ا�زة <��ون أف ��م، Cم �2ل: �2ل

�ن �5ون ����ن أف �+�ب �ن ��Pم وھ� �+ب ا+�روت ��ت �ل �+�ب ���ون أف ��م، و��ن �ل �+�ب 
�<���1و�+�ب ���ون أف �ْھل : 5ذك 2ول $ �ز و+ل.  ��م وھ� ا�+ب ا�� ��رز 5��� ارب ���رك و��� َ

 ��P
�م � /. ظ"ل �ن ا�M��م وا����I� ظرون إ? أن:�ُ َ ِْ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ +َ َ َ ُ َ َ ُ َِ َ ْ ٍَ ُ ُُ + ُ ْ َ �ن �5ون ��رة آ@ف �+�ب �ن ��ر : P �5�ر ظل، Cم �2لِ
  . و��ت �ل �+�ب <�����9 ��م، و��ن �ل �+�ب و�+�ب <�����9 ��م

�ن �5ون ��رة آ@ف �+�ب �ن W�C و��ت �ل �+�ب <�����9 ��م، و��ن �ل �+�ب و�+�ب <����C : �9م �2ل
 �+�ب و�+�ب �ن �5ون ��رة آ@ف �+�ب �ن �ور و��ت �ل �+�ب <�����9 ��م، و��ن �ل: ��م، Cم �2ل

�ن �5ون ��رة آ@ف �+�ب �ن �ور و��ت �ل �+�ب <�����9 ��م، و��ن �ل �+�ب : <�����9 ��م، Cم �2ل
�ن �5ون ��رة آ@ف �+�ب �ن در و��ت �ل �+�ب <�����9 ��م، و��ن �ل : و�+�ب <�����9 ��م، Cم �2ل
  . �+�ب و�+�ب <�����9 ��م

 و��ت �ل �+�ب <�����9 ��م، و��ن �ل �+�ب و�+�ب <�����9 �ن �5ون ��رة آ@ف �+�ب �ن ��2وت: Cم �2ل
�ن �5ون ��رة آ@ف �+�ب �ن ؤؤ و��ت �ل �+�ب <�����9 ��م، و��ن �ل �+�ب و�+�ب : ��م، Cم �2ل

�ن �5ون ��رة آ@ف �+�ب �ن ذھب و��ت �ل �+�ب <�����9 ��م، و��ن �ل �+�ب : <�����9 ��م، Cم �2ل
�ن �5ون ��رة آ@ف �+�ب �ن +�ن و��ت �ل �+�ب <�����9 ��م، و��ن �ل : �لو�+�ب <�����9 ��م، Cم 2

  . �+�ب و�+�ب <�����9 ��م

���5+ب ارب ���رك و���� �2ل أن �<�ق ا<�ق ر��� ��� ��<�ق ����9 أف �+�ب و�C(C و����ن أف �+�ب، 
��م $ �ن 5: ًوو@ ذك �� أدرك ����ت و+�� ھ��ك ���9 إ@ أ�رC ،�2م �2ل �5 ���ون ا��ر ��ت ا�رش أو

��م $ وآ<ره �Tراد�� ���ق  �5 �وآ<رھ� �5 إرادة $ ���� ����1 �1درة $ ����، Cم �ون ا�ور ��ت ا�رش؛ أو
��م $ وآ<ره �5 إرادة $ �ز و+ل ���ق �1درة $ �ز و+ل، Cم �5 � �1در��، Cم �ون اظ��� ��را ��ت ا�رش أو

��م $ وآ<ره �5 إرادة $ �ز و+ل ���ق �1درة $: �2ل �5 �  . �ن �5ون ا��ء ��را ��ت ا�رش أو

�ن �5ون ا+و و�ون �ن ا+و ا<�15�ن، : Cم �2ل. �ن �5ون ����ن أف ��ك �م ا��ر واو�ر �ول ا��ك: Cم �2ل
�ور ا�واء و�ون �ن ا�واء ا-��ء و�ون �ن و�ون �ن ا<�15�ن ا����ن و�ون �ن ا����ن ا�ور، و�ون �ن ا

�ن �5ون ��ك : Cم �2ل. ا-��ء اظ��� و�ون �ن اظ��� ا�ور و�ون �ن ا�ور ا��ء و<�ق �ن ا��ء �ل ��ء ��
  . ا�ر�2ن Cم أ�ره أن �7<ذ ا�وح �5ر�4 وا�وح �5 �+ره

   ��� <�ق ا�رش

��د $ �ن ��م �ن أ��د �ن ���د �ن : �2ل ��Cب �2ل�د�P :ء �2ل(��د��C إ�����ل : �د��C ���د �ن إ�راھ�م �ن ا
��د ا��د �ن وھب ر��� $ ���� �2ل: �ن ��د ا�ر�م �2ل ��Cف : �د<�ق $ �ز و+ل ا�رش و��رش ���ون أ

  . ��ق �ل ��ق ����دارة ا���ء وا�رض

��د ا���م ا: �د��C ���د �ن أ��د �ن ا�راء �2ل: �2ل ��Cد���ن وھب ر��� $ ��� ����إن ا�رو���ن ���ن : 
����و ��4 +��4 أھل ا�رض �وت . ا���ء ا����� @ �����م إ@ $ ���� �Cرة ���ون و�����ون ��7وات �م 

@ ً��ك ���م ���وا +����؛ �س ���م ��ك ���� <��1 <�ق ����� @ ��ن و@ ��ن و@ أذن و@ �د و@ ر+ل و@ +�د 
�ظم و@ ��ر و@ ���ل .  
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�ن ا���ل اJ<ر، و�ل ���ل ���م �وت @ ���� �وت ا���ل اJ<ر $ M����� ل ���ل� $ M��� . ر���م ُ
وم . و@ ���و�� 5��� ��1. وم ���وا $ طر�5 ��ن ��� �-�. ��ك ���م ����� اذي ���� �ذ <�ق، وم �ر و+��

وم ��ظروا إ� ا�رض �ذ <�1وا �� ����وا 5��� �ن . ً�ذ <�1وا �<��� & �ز و+ل�ر�5وا رؤو��م 5��� 5و�2م 
�����  . ا

�. إن �ظ��ء ا�)��9 ���ون أف �ف <�ف �ف أر+��م 2د ��ذت �<وم ا�رض ا����: �2ل وھب ر��� $ ���
  . و$ أ��م أ�ن أ2دا��م؛ ورءو��م 2د +�وزت �� ��ء $ ���� أن �+�وز

ًّن دون ھؤ@ء ا��وف �ن ا�)��9 ��4 ��وف �ف <�ف �ف و�ل �ف �ن ا���� �ن ����ن ��� �ن و�
. @ ��-ل أ�دھم �ن ����� �5 <�ق و@ +�م و@ �ور. و�س ��ن رءو��م و������م ���وت ���و��. اذ�ن <���م

ي ���� ���م ��7�5م ط�ق و�ل �ف �ن ا���� 2د أط�ف ��ذ. و�� ��ن �ل �ف �ن ���م ���رة <���ن أف ���
  . وا�د �ن دو��م ��ر �ن �ور ���F @ �رى أطراف ذك ا��ر و@ �����ه ��د �4��1 ا����ر �ن �دة ���-�

و�ن ورا��9 ��ر �ن ��ر ��ظ� . و�ن وراء ذك ا��ر ��ر �ن ظ��� م �<�ق $ �ز و+ل ظ��� أ�د ���� و@ أ�Cر
و�ن وراء ��ك ا+��ل ��ر و�5 ذك . ل اW�C ���د �4��1 ا����ر �ن �دة ���-�و�ن ورا��9 +��. ً��7ل ��-�� ��-�

ا��ر �)��9 @ �درى ��د �2ره؛ 2د +�وز ا�رض ا����� ا���� @ ���c ��ؤه �1و أ�دھم و@ �دري أ�د �ن ا<�ق 
���� �+�ب . +��ل ا�ظ�م ا���ر����ن $ و���ده، ����ن $ ا: أ�ن ���1ره؛ أ����5م ورءو��م ��د ا�رش �1وون

  . �ن ا��Uم و�+�ب �ن ��ء، و�+�ب �ن ظ��� و�+�ب �ن �ور

2د �) ��وره �ل ��ء ��� و5�� �)��9 2��م ���دون ������ل @ إ� إ@ $ C)ث �رات . و�ن وراء ھذا ا��ر ��ر آ<ر
ً��رش �5ذا دأ��م أ�دا أ�د ا��دوھم �ف وا�د ���7م ����ن �ر�وص 2د أ��طوا �. ھو �)��م ��ذ <�1وا .  

  

��د ا���م �ن أ��� �2ل ذ�ر وھب �ن أ�� : �د��C ا�ن ا�راء �2ل: �د��C أ��د �ن ���د ھو ا������ �2ل: �2ل ��Cد�
���� و��م �15ل- ر-� $ ���-ھر�رة  $ ��� ����� أ�� ا�1�م ھل ا��+ب $ �ن :  أن ر+) �ن ا��ود أ�� ا

ً���� و��ن ا�)��9 اذ�ن �ول ا�رش ���ون �+��� �ن ظ���، . ��م: ء P�ر ا���وات وا�رض؟ �2ل<��1 ���
ًو���ون �+��� �ن ر�5رف اA���رق، و���ون �+��� �ن ر�5رف ا��دس، و���ون �+��� �ن در أ��ض، و���ون  ً ً

ً�+��� �ن در أ��ر، و���ون �+��� �ن در أ��ر، و���ون �+��� �ن در أ<-ر ً ً، و���ون �+��� �ن -��ء ً
ًا��-�ءه �ن ��وة ا��ر وا�ور، و���ون �+��� �ن W�C، و���ون �+��� �ن ��ء، و���ون �+��� �ن �رد، و���ون  ً ً

َ��ك $ : �5َن ��ك $ اذي ����؟ �2ل: �2ل ا�ن �)م ر-� $ ���. ً�+��� �ن �ظ�� $ �ز و+ل ا�� @ �و�ف
�ر�� وا�وح �5 �ده 5�� أ���ء اذي ���� إ�را5�ل Cم  ���+�ر�ل Cم ����9�ل Cم ��ك ا�وت ����م ا�)م؛ �2�د 

ا<�ق، ����5 �2ض روح ��د ��ق ��� ا��� وا<�ق ��ن �����، واد��� ���� ��ن ر����� و�ده ���c ا��رق وا�Uرب، 
�����وا أ�� ��1وض �5ط�وا �� ��� إذا ��Uت T5ذا ��م أ�وا�� �ن ا�)��9 أ�� �ظر إ�� . T5ذا +�ء أ+ل ��د �ظر إ

  . اروح ا��1وم �د ��ك ا�وت ���� ا�)م �ده إ�� �15ض رو�� @ ��� ذك P�ره

��د $ �ن ���ن �ن ھ��+��� �2ل: �د��C ���د �ن ���ر �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل ��Cن : �د��د��C ا�ن أ�� 5د�ك 
���د $ �ن ��45 �ن أ��� �ن ا�ن �����ًأن ���� ر��� $ ���� �د�C أن �� ��ن ا���ء وا�رض : �ر ر-� $ 

و�� ��ن ا���ء ا����� و��ن �رش ر��� ���رك . ���رة <�����9 ��م، و�� ��ن ا���وات ا��4 ���رة <�����9 ��م
  . و���� ���رة <�����9 ��م

�ن �+�ھد ر��� $ :  ���� �2ل�د��C: �د��C ���د �ن ���ر �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل M�+� ن ا�ن أ����د��C ��ل 
�ز و+ل �ًّو ر�:�ه :��� : ���� �5 2و ُ ْ + َِ َ َ �+�ب �ور، : ��ن ا���ء ا����� و��ن ا�رش ���ون أف �+�ب: �2لَ

�� ��5 زال �و�� ��� $ ��� ����� و���� و��م �<رج ��� ��ن ����م و�+�ب ظ���، و�+�ب �ور، و�+�ب ظ�
َرب أر:. أ:ظر إ��ك : و���� �+�ب ���5 رأى ����� و��4 �ر�ف ا�1م �2ل ْ ْ ) ََ ِ ُ ْ َ َِ ِ .  

�د��C ا��رث �ن : �د��C ���م �ن إ�راھ�م و ���د �ن ���ور �2ل: �2ل�د��C ��1وب �ن ����ن : �د��C او�د �2ل: �2ل
���� : �2ل ر�ول $ ��� $ ���� و��م: ���د اA��دي �ن أ�� ��ران ا+و�� �ن أ�س �ن ��ك ر-� $ ��� �2ل

�دة و�2دت �5 أ�� �2�د ذات �وم إذ د<ل ��� +�ر�ل 5و�ز ��ن ���� �15ت إ� �+رة �Cل و�ري اط�ر �15د �5 وا
وأ�� أ�2ب طر�5 �5��ت إ� +�ر�ل . ا�<رى �5ر���ت ��� �دت ��ن ا<�15�ن، وو �9ت أن أ�س ا���ء ���ت

� ��ب �ن أ�واب ا���ء 5رأ�ت ا�ور ا��ظم M�5و ،&�� ����ودق دو�� . T5ذا ھو ���7 ��س @طf �5ر5ت 5-ل 
  . ل إ� �� ��ء أن �و�� ا�+�ب ر5ر�5 ادر وا��2وت، 75و�� $ �ز و+

ورواه ا�ن ���رك �ن ���د �ن ���� �ن أ�� ��ران ا+و�� �ن ���د �ن ���د �ن �ط�رد �ن ��+ب ر-� : �2ل
M��� ل ����ه وھوC�� م��و ���� $ ��� ����ن ا ��� $ .  

��د��C �+�ج �ن ا�ن +ر�W ر��� $: �د��C أ��د ادور�2 �2ل: أ<�ر�� أ�و ���� �2ل: �2ل��� �� �5 2و���  :
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 ��َ:ودي أن �ورك �ن /. ا�:�ر و�ن �و� ْ َ َ َ َ ُ ََ ْ ْ ِْ ِ+ ُِ َِ �+�ب :  أ�� �2ل-ر-� $ ���- أ<�ر�� �+�ر �ن ���د �ن +��ر : �2لَ
��ر ا�� �ودي ����، و�+�ب ا�ور و�+�ب ا��Uم ا�زة و�+�ب ا��ك و�+�ب ا��ط�ن، و�+�ب ا��ر؛ ��ك ا

  . و�+�ب ا��ك

��د $ �ن ��ران �2ل: �د��C إ���ق �ن أ��د ا��ر�� �2ل: �2ل ��Cن �2ل: �د�����ق �ن ���إ ��Cت : �د���
�ن ��د $ �ن ���ود  ���� +�ء +�ر�ل ��� $:  �2ل-ر-� $ ���-ا���ودي �ن أ�� ��زة ا��Cري �ن ا

��دك ��ز�: �15ل. ���� و��م �أ+ل واذي ��Cك ���ق �� ��Cت إ� ��� 2ط أ�ب : �2ل. �� +�ر�ل إ�� ���ب أن 
  . ��T5 أ�ب أن ������ ��ز�� ھ��ك: �2ل. إ� ��ك

ًّواذي ��Cك ���ق 1د د�وت 5��� �ن ر�� د�وا �� د�وت ���C 2ط، وإن ��ن 2در : إن 2درت ��� ذك، و�2ل: �2ل
ًي ��� ���رة <�����9 ���، وإن أ2رب ا<�ق �ن $ �ز و+ل إ�را5�ل وإن 2در د�وه ��� ���رة ����ن ���� د�و

�وح Cم �د�و�� 5�����C. 5ً��ن ����ن �ورا�� ���م 5��� وراء ذك و�ن ��رض �� � . إن أد��ھ� �U�� ا����ر �5�ف 

  

أو9ك ا���1 اذ�ن رووا ھذه  د، Cم ����ون ا1راء ��� ا��ث �ن��رف أو@ أن ا�ؤ��ن ا�و�ن ����دون ا�����
]@ �ك أن �C�را ���� @ ��دق �� ا�1ل،. ا���د�ث ً  ��1�َوإن ��ن 2درة $ ���� 5وق ذك ���، وا��دة 5��� ��� ا َ

و��ب  ���� ؛ ���م وھب �ن2ًد ذ�ر�� أن �C�را �ن ا��ف ���وا �روون �ن أھل ا���ب. ��� �ر+��� اذ�ن ��1وھ� Cم
� ا����ر���  .ا���ب؛ ���1ون �ن ��ب ��� إ�را9�ل و��وھم �ن اذ�ن ���1ون �ن أھل و�وف ا

ا��ر�ف، وأن 5��� ا�C�ر �ن ا�ذب اذي @ أ�ل � �واء ا�1ص أو ���و�ر  و@ �ك أن ��ك ا��ب 2د د<ل 5���
أ�ل ��، وأ��دوھ� إ�  ً�م ��ض ا+��� 5ودوا ����م أ2وا@ و���2 @ًو49�2 أو �� أ��� ذك، Cم ���ق أ�-� � ��و�ر

ٍأو9ك اذ�ن �روون �ن أھل ا���ب �وھب ْ   .و2د أ��ن اظن ��م �ن روى ���م. أو ��وھ�� أو ��ب َ

ھذه  ��س ���Cت؛ إ�� �ن ��ث ا��د وإ�� �ن ��ث ا�ر+C�5 ،4�ر �ن ا�����د ا�� رو�ت �� 5ً) �ك أن �C�را ����
���ء �ن ��ك ا�����ت 5) ��1ل ���م،  ا�CJر 5��� -���ء، و5��� �ذا�ون؛ 5) ��1ل ���م إ@ �� رواه P�رھم إذا ا��ردوا

  .وأ�� إذا رواه P�رھم 5) ���4

�ن أھل ا���ب اذ�ن 2د � د<ل ا��ر�ف �5 �)��م و�5 ����م، وز��دة ً�ذك أ�-� إذا �ر��5 أن ھذه ا�����ت ��1و
+وإن :�2ل $ ���� و�1ص و�� أ��� ذك؛ 5) ��1ل �ل �� ��1وه ِ �م �4ر��� �"وون أ��:��م ������ب �����وه �ن َ:�َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ْ ُ ُ َ َُ َ َ َ ْْ ْ ْ َِ ْ َْ ً َِ 

ِا����ب و�� ھو �ن ا����ب و��و�ون ھو �ن �:د � + ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ُ َ َ َُ َ َ َ َ َُ ْ ُْ
ِو�� ھو �ن �:د � و��و�ون �"� �  ِ+ +َ َُ َ َ َ َ ََ ْ ُُ ِ ِ ْ ا��ذب وھمِْ ُ َ َ ِ َ َ�	"�ون ْ ُ ْ ََ

 �5ذا 

�، و�-��و������ $ ��  .إ� �رع $ <�ر �7ن ���م �ن ��ذ�ون ��� $؛ 5�<��1ون أ���ء م ��ز

�ٌ/و�ل :و�ذك �2ل $ ��� ْ َ َ�"ذ�ن ����ون ا����ب َ ُ ََ ُ ِْ ِ ِْ +َ ْ ��Iد��م Aم ��و�ون ھذا �نَ َ َِ َِ ُ ُُ َ ْ+ ْ ِ َ 
 /و�ل ��م  ِ�"  �:�A �� د � ����روا:�ْ ٌُ ْ َ َ ُ ََ ًَ َ َِ ِ ِ ِ ًِ َ ْ ِْ ِ +

���+ َ���ت أ�د��م وو�ل ��م ��� ����ون ِ ُ َ + ُ ْ َ َ ْ َِ ِ ِْ َ َْ ٌ َْ ِ َ وأ�� . T5ًذا �رف �7ن �C�را ���م ��ذ�ون. ��� ھذا ا��ل �و�دھم ��و�ل5 ْ
  .5) ��1ل ��ك ا���ذ�ب ًأ�-� 2د ��ق ����م أ��ذ�ب

أ��م ����دون 5��� ��� : �5ذر ا�ؤ��ن؛ أو@. ���4 �ن ا�1ول �� و�ن إذا رو�ت ��ك ا�����ت وو+د �� �1و��� 5)
�ظ�� $ ������   أن ��ون �� و42 �5 ا��وس، وأن ���ل أو ���1د ��-�� 5��� �نأ��م �ؤ��ون: ًو��C�� .ا�����د

  .و����، و�ن +)� ��� ��د�2 ا�د� أو �و+د �� ���د ذك

  
  ا?��واء �"� ا�	رش و�ظ�� �

  

+إن :و���� ��5رف أن ر��� ������ و���� <�ق ا���وات وا�رض؛ ��� أ<�ر �ذك �2ل ������ +ر��م � ا� ِ ُ + ُ ُ + َذي 6"ق َ َ َ ِ
ٍا����وات وا�رض /. ��� أ��م + َ ْ َ َ َ +َ ِ ِ ِ ِ+ َ ْ
Aِم ا��وى �"� ا�	رش  ْ َ َ َ ْْ َ َ + 75<�ر ���7 اذي <�ق ا���وات وا�رض وأ�� اذي ا��وى  ُ

��� ا�رش.  

�� ���ا����5ت، وأن �� ��ن ���ء إ� ���ء ���رة  � $ ���� و��م ��ظ�� ا���وات و�� ����� �نو�ذك أ<�ر ا
. ًا�CJر ا�� 5��� <��ون أ�� أو ��رة آ@ف ���، T5ن ھذا م ��ن �T���د 2وي وھذا ھو ا��Cت، وأ�� �5. <�����9 ���

  .�Cت ً�ن <���ن أ�� 5����د ��ورد <�����9 ��� م ��ل إ� أف؛ 5-) �ن ��رة آ@ف 5-)  و��

و�9ل . وھذه ا��4 اطردت ��� ذ�ر ا@��واء ًو�ذك أ�-� ا��واء $ ��� ا�رش ذ�ر �5 ���� �وا-4 �ن ا1رآن،
واA���ن  ا@��واء ���وم وا��ف �+�ول: �15وا و��ك �ن أ�س أ�� ��د ار��ن ور���� �ن ��� ��ض ا��ف �7م ����

وذك ا���� . ���وم ����ه � ���� 75<�روا �7ن ا@��واء ���وم أي. ھذا ھو �)��م. ��� �د���� وا+ب وا�ؤال 
�  .إ@ أن � ����� و��ك ا����� @ �+وز ا��ث ���� ا��ف �+�ول. �U ���وم ���ث أ�� ���ر و���ن و��ر+م �ن �U إ
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َا��وى �5�ره ��-�م ��@��1رار: ا@��واء 5�رواو���� ا��ق ا����ء ��ث . ھ�ذا أ+�ب ھؤ@ء ا��ف ر���م $ َْ 

ِ�"� ا�	رش ْ َ َْ َ
ذ�ر ذك ا�ن . ����ود ار��4 ��� ا�رش، و5�ر: �)، و5�ر ��@ر���ع: و5�ره ��-�م ����و. ا��1ر 

  :ر��� $ �5 2و� ا1�م

  ــد �ـررت �"4ـ�رس ا�ط	ـ�ن  ت �"��ــ� أر�ـ= و��ـم ��ـ�را

 �4ـ= ا�ـذي �ـ� /�� �ن :�ـران  وھـ. ا���ـر و د �
 و�ذ�ك ار 

 وأ�ـو ���ـدة Nـ��ب ا���ـ��:.  و�ـذاك  د N	ـد ا�ذي ھو را�= 

 أدرى �ــن ا��ـ��. �ـ���ـرآن  ��6ـ�ر ھـذا ا��ـول /. �4��ره 

 

  .������ و��1ل �ذك �5 �1�� ���ت $. وأ�� ����� ا@��واء ���T5 ��و2ف ����. �تا��� ھذا ھو �� دت ���� ھذه

  
��  ا�:وار وا���ب ا��. ا���ب � �

  

�إن  :��� $ ���� و��م وأ�� ا��وار وا�+ب ا�� ا��+ب ��� �ن ���ده ؛ 5ورد ذ�رھ� �5 �د�ث ���M وھو 2و
� أن ���م �<�ض ا1�ط و�ر��5 $ @ ���م �U��� @ل. و����ل ا��ل �2ل ا���ر و ���+��� . ا���ر �2ل ا��ل �ر45 إ

�د�ث ���M 75<�ر �7ن  ��دق ��ذا ا�د�ث ��� <��1 ��ر2ت ����ت و+�� �� ا���� إ�� ��ره �نا�ور و ���� 
  .إن ا��وار �C�رة: ���ن أن ��1ل. �+��� ا�ور

َوإذا :1و�  ���5+ب ��� �ن <��1 �4 إ<��ره ���7 2ر�بً$ ���� +�ل أ�وارا ����� ���� �ور إن ِ (��Iك ���دي �:.  َ َ َ َِ ِ َ َ َ

ٌ/Y:.  ر�ب ِ َ َ) �)��، و�4 ������ �و�� ِ ��9(��ذا وU�ره �ن ا�����ء �4 ذك ��T5 ا��+ب �5 ھذه اد��� � و�4 ���ع ا
و��رة  و�� ذ�ر �5 ھذه ا�CJر �س ����M؛ ���� أ�� <�ق ��رة آ@ف �+�ب �ن �ور،. ا�ور ا�+�ب اذي ھو

  .آ@ف �+�ب �ن ز�رد، و��رة آ@ف �+�ب �ن ؤؤ إ� آ<ر ذك

ه ا�ظ�� أن وا����2�1 �ذ و��ل ��ل ���1د �ظ�� $ ������ و+)� و��ر��ءه،. ھذا ا�Cر �ظ�ر ���� أ�� �ذب ھذا �5
  .��رد �����دة و�ده
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��:�Aا� �ا����و� �ظ�	رح ���ب ا��  

  ا�ن ��ر�ن

  

  �1د��

M��  . ��7ل $ أن �رز��2 ا��1 �5 اد�ن وا��م ا��45 وا��ل ا

�oو� ،�o���رة �5 أ�ور د��� ��� �ر+و أن ��ون 2د ا���د�� 5��� �-� �ن ������ 5وا9د ���ل ��� ��� ���رة، ��ون 
�-ذاك إ@ أن ر��� �oو�� �����o�- بo+دودا، وأوo� مo�^ ��oف ا���oد وأ�oرھم و���oھم، وo5رض ��o��م o5را9ض، و�oد  ّ

���o� �o أرادھ�o $، وإذا ���oت  �oوھ�������م وا+��ت، وھذه ا�دود وا�را9ض واوا+��ت @ ���o� $ �o���1م إ@ إذا 
  -ر��� $-�وا�15 �ر��� $؛ و�ذا �1ول ا��ظ� 

 إ? �"� ا��ر ا�ذي أراده و� ��س ���ل ا�	��ده

  

  �روط  �ول ا����ل

$ �o-5ر �o� �o��و@ ���o� �o أراده ���o ا��oد P �o��T5�oر , و@ ���o� �o أ�oر ��o, �5ل �ن ���د ����دة و�ن م ��ن 
�o� �o�����o اo�رع  �o���� ت�o1ر�� �o5 اo1رآن��1و�، �ل �ردودة؛ وذك �ن ا���دات واط���ت وا�o�� $ �ُo��̂� َ َ ,

���� و��م �5 ا��� ا��و�� $ ��� ���َو��� �� �̂��ُ� ا َ .  

إن ا��ل �5 ا���دات وا1ر��ت ا��4 ���� ���� إ@ �د�ل؛ �5ل �ن �1رب �1ر�� أو أ�� ����دة �9ل : و�ذا �2ل ا����ء
�����  . T5ن $ ���� �����1 إذا ��ن �� أ�ل �ن ا�رع, إ@ إذا ��ن �� أ�ل �5 ا�رع, �ن د��� �5 �ر

و+�o $. وا���oC ا������o, ا�ول اo>A)ص: ا��رط ا����ء �1ول �ل ���دة �oرط�ن ��oوأن ��oون , أن ��oون <�
 : �وا�� ��� ا���، أ<ذ ذك ا��Aم ا������ �5 ��9���؛ ��ث �1ول

ٌ/""	�ل ا6Lـ
ص �ـرط إذا أ�ـ� َِ َ َ ْ +ـد وا/�ـ�ـ� �ـ:� و��ــ�بو  ِ ُ 

  

�1ول ا��ل: ���ل أي ,���Cوا5ق ا���، و�ؤ<ذ ذك , 2د وا5ق ا�رع: أي, و2د وا��15 ��� و���ب: اA<)ص �رط، وا
���� و��م $ ��� ����س ���� أ�ر�� �5و رد : �ن 2ول ا (���pن ��ل  َ َ َ َِ ْ �oأو أ� ،�oرب �1ر�o1� إذا �o�� م�o�pوھoذا 

��ل اذي ��1رب �� �س ���� د�ل �ن ا���oب و@ �oن اo���وذك ا, ���ل , ���o �o15ون �واo�� �o�� �o��� �o���ُ5ّ�oرد 
���� و��م، و�2ل ا�-�ل �ن ���ض  $ ��� ���ً���"و�م أ��م أ��ن ��
 :  �5 ����ر 2ول $ ����-ر��� $-ا َُ َ َ ْ B َ ْ َُ َ َْ ُْ ُ ِ

5ْ�ره �� �� أ�� ��� �15ل: أ<��� وأ�و��، 2�ل: �2ل [ إن ا��ل إذا ��ن <��� وم ��ن �وا�� م ��1ل، وإذا ��ن �وا�� : َ
���ص �� ��ن &، وا�واب �� ��ن ��� ا�>م ��1ل ��� ��ون <��� �وا��؛ وا ��  . وم ��ن <�


 ���د �ن ��د اوھ�oب واA<)ص أن ���م ا��ل �ن ا��M اد��و��؛ و�ذا �̂وب ا���ر��ء وا����، و�ن إرادة اَ َ-

�-ر��� $�o�� $ ولo2 لoC� رةo�C� ت�o�Jت، وا�o�Jض اo�� �o�5 ء، وأورد�o�ر:  �5 ���ب ا�و��د ��ب �� +�ء �o5 ا
ِوا�fذ�ن �:4�ffون أ�fوا��م ر�ffPء ا�:�ffس  + َ َْ ُ َ ْ ُ َِ ْ َ +َ َ َُ ِ ِ��oo�� �oo
ة  �ff�وا �ff���� : أي �oراءاة ���ooس، و�oCل 2وNfا� �ffوا إ���f  َوإذا َ ََ ُ + ُ َُ َ َ َِ ِ ِ

َ�راءون ا�:�س  ُ َ ُ+ �م ��ھون ا�ذ�ن ھم : ول $ ����ھ�ذا و���م ���7م ���� و�راءون، و�ذك 2َ�
N ْا�ذ�ن ھم �ن ْ ُْ َ َ ُ ْ ُ َِ ِ ِ+ َ +َ َ َِ
َ�راءون  ُ َ ���� و��مُ $ ��� ����5ر��ء ���ط ا����ل؛ د��� 2ول ا : �o� $ ن راءى راءىo� ،�o� $ 4�̂� 4�̂� َ�ن َ َ َ

َ�ن �4�̂: يأ � اظ�ھرة راءى $ ��: ����, َ�������� ا��س و��د�و��، ���4 $ ��، و�ن راءى �7 (����ل .  

  

  ا���ذ�ر �ن ا�ر��ء
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َو�ذك ورَد �5 ا�د�ث ا1د�� أن $ ���� �o1ول َ : �o�� �o�5 ركo�أ (o��]أ��o أ�o�P اo�ر��ء �oن اo�رك، �oن ��oل 

Pَ�ري �ر��� و�ر�ُ�  ْ �موأن $ ���ِ���اذھ�وا إ� اذ�ن ���م �راءون ��5ظروا ھل �+دون : � �1ول �ذ�ن ُ�راءون �7
�م �oo��9؟ ��ooدھم �ooن ooCوا�oo��ُاooذ�ن �ooراءو��م؛ ا�را �oo9����oo �ن �ooراه ا��ooس و��د�و� ،�oo���ooدق �ن �ooروه ب أ

�ooد�و���دح, 5oo��و �oo��� �oo�C� �oo�� و��oo� ن�oo��ُو�� وoo� 4oo5ر�رأ وoo1� أو ،�oo���]و�oo�Cون  و�oo� , �oo�(5 ا�oo1رئو��oo1ل 5), َ
َ T5̂ن �oن �4�̂o �1راء��o- ���و�� أو �ر9��-وھ�ذا ��1ل �5 �1�� ا����ل! ا���ب �5 2راء�� و�� أ��� ذك , أو �oذ�ره, َْ

�� $ 4�̂� �9��َأو �د ]و��ر � ���� ���9، و�oن راءى ��o)�� و��oد��2 و��+�o و�+��oده , 5-��: ����, َ َْ َ َِ َ َ- ��o�أ �oو�
  . و��ف ��ر ���� اذي �� أراد �� و+� $, 5-��: ����, $ �� راءى -ذك

�o�و�د� M��o� �o����5ْذا ���ن أن ار��ء ���ط ا����ل ، و�ذك �ن أراد �7 َ ,�o��� :�o�و�د� ����o� لo��, �o2د ��oذا ا
(C� :���5 ؛�� د��وي، أ<�ر ا��� ���o �2د �+��ده ا��Uم؛ أي �+�ھد �+ل ا��Uم، أو �+�ھد �+ل ارزق اذي ُ�د45 

���� و��م �7ن �ن ��2ل ��ون ���� $ ھ� ا���� �5و  �o5��o�ل $، وأ��o إذا o��2ل ���oUم، أو o��2ل �oرى �����o، أو  $
oد��� ��o���� و����oب  �oت ھ+ر�o��� دo�� �o��2ل ���� أو ����� T5ن +��ده �� +�ھد �o، وھ�oذا �oن ھ�o+ر �oن ��oد إ

�س � أ+ر:  ا�رأة ������ �5+ر�� إ� �� ھ�+ر إ�� أي���ل �����، أو ��  . إ� ذك ا��ء اذي ھ�+ر إ

 ��o� �o��M اد��و��؛ و�oذا o�Cت أن ا�����س 5�� ر��ء، و@ إرادة  ��و�ن ھذا ��رف أن ا��ل @ �د أن ��ون <�
��o1ل +oواد، واoذي �o1رأ ��o1ل �o2رئ، $ ���� و��م أ�طل ��ل ا�+�ھoد اoذي �+�ھoد ��o1ل +oريء، واoذي ���oق �o�� 

�oM اد��و��o �1و��o�ْو+�ل ھؤ@ء �ن أھل ا�ذاب، و�oذك �و�oد �oن ����oد �+oل ا َ ��oس ��oد اoد���ر، ��oس ��oد : ّ
 ����>�� و���دي، و��ط� �� : ����ادرھم، ��س ��د ا<����، ��س ��د ا ���دھ�؛ ��� ��ب �� و��Uض، و�وا

  .و���4

  

  ����	� وا�	�ل ���	"مأھ��� ا�

  

�� �oوا��؛ وذoك �ن اoذ�ن ����oون ���وأ�� ا�رط ا���C اذي ھو ا������ �5و اذي ����م �+��، ����م ��� ��ون أ
����ون و�ن ��ر�ون ا��oل، وإ��o أن ����oوا ���o �رھ�oن، �5oذ�ن ����oوا .. إ�� أن ����وا ��� +�ل، وإ�� أن ����وا

��و����1ون ا�oذاب ���o� �o , �م م �����وا وم ����وا ��� ����وه ھؤ@ء ���ر ����م �+� ����مو�ر5وا و���1وا و
���وه؛ ��ث ���وا وم ����وا �� ���  . ����وه و

��ف ! �� رب: َأن اذ�ن ����ون و�<��ون ��ذ�ون �2ل أن ��ذب ا+�ھ�ون وا��ر�ون، 5�1وون: ورد �5 ��ض ا�CJر
ّأ��م �����م و���م <���م، وأ<ذ ذك ��oض أھoل ا�o9�1د، : �س �ن ���م ��ن @ ���م، أي: ��1ل��ذب �2ل ا��ر��ن؟ 5

 : �15ل

 �	ـذب �ن  �ـل ���ـد ا�وAـن و�ـ��ـم �	"ـ�ـ� �ـم �	�"ـن

  :و�5 ذك أ�-� �1ول ��-�م

 وإن �:ت �دري /�����Nـ� أ�ظم /Yن �:ت ? �ـدري /�"ك ���Nـ�

ا ��ت �دري و���م و��ك @ ���ل، أو �دري و���م و��ك �<�ف �5�1و�� أ�ظم؛ و�ذا ���ر إذ: �5����� أ�ظم ����
�ون�ooooooooooooooooooo>� م��ooooooooooooooooooo�  . ��oooooooooooooooooooض ا����oooooooooooooooooooء ��ooooooooooooooooooo�� �oooooooooooooooooooض اoooooooooooooooooooذ�ن �1وoooooooooooooooooooون و

ف؛ ��oف أo����م ا�9�o1ق؛ ���oون ا��oوم: 5�1ول�o>� ل�o��, و���oون ا����oل, أ��� ��ف، و�2وب ��oرف، وأ
�, و�ن �4o ذoك @ ����oون, ��ر5ون �1��1 ا����ل, ��ر5ون او��د, ��ر5ون ا�د�, قو��ر5ون ��1و��م؛ ��ر5ون ا

و�4 ذك @ , وإذا ���وا ����ون ا��س, �<��ون �� �1وو��، 5�د�ون إ� ا<�ر و@ ����و��، أو ��ر5و�� و@ ����ون ��
  : ا��وم، 5��ون ذ���م أ��ر؛ و�ذا �1ول ��-�موھم م �����وا ���ك , ّ�ط�1ون �� ����و�� ��ر ا��س �����ون ���و��م


 �ـ�� �	�ـ�ــ�  ـ"ـ�ـ� أو? �ـوا�ظ ا�ـوا�ـظ �ـن ���ــ

 ��6ـف �ـ�  ـد  ��ـ� /. ا��
 �ـ�  ـوم �ـن أظ"م �ن وا�ـظ

 و6ـ��ف ا�ر�ـ�ن �ـ�ـ� 6ـ
 أظ�ـر ��ـن ا�:ـ�س إ��ـ�:ـ�
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�5َذي ���م و���1 ^ َ م , و�رف ا�ق, َ ���ُُ���م ا��س و@ ���ل, ّ�ط�قو [   . و��رق ����, �C�� ��Cل ا�راج �-�ء ���س, َ

��5ّرف ھذا اo1�م اoذ�ن ���oوا و���oوا ِ �رo5وه، أ��oم أ�oد إo� �o�Cن ا+���o, ّو���oم oم �ط�o1وا, َ �o�� واo���� مoأو �oن , و
��� +. ا���ة ا���ة اذ�ن ��وا ��� +�ل �^�ل ُ��oذُ�ون؛ ���oم أ�ر-oوا �oن ا��oم، @ �ك أن اذ�ن ��وا $ ��� َ

و���oم أ�ر-oوا �oن , ��ن اوا+ب ����م أن �����وا �� �o��oوروا �9��oرھم، و���o ��رo5وا ا����oم واو�oد واو��oد
ْوأ�ر-وا �ن ا@ھ���م ���رع، وا���Uوا ���وا��م و���وھم و�د���ھم, ا���م َ ���75وا ����1�ن ��ذاب , ا���Uوا �ذك, ِ
�راض��ذاAا .  

  


م ا�Lراض �ن ا�د�ن�Lن :وا ض ا�  

  


 ���د �ن ��د اوھ�ب ���راض �ن اد�ن:  �ن �وا2ض اA�)م-ر��� $-ذ�ر اAا ,������ @ ,�o� ل���و@ , و@ 
�ُ�ُ���ُ[ ^و@ ���م ��؛ ��رف ���7 ُ���ف, َ َ ,& �1� ����وأن , � وا+��oتوأن , وأن (�)م أر����, ��رف أ�� ���م, و�7ن 

َوأن $ و�د أھل ا�)ل وأھل ا�داء �وا+��ت ��Cواب، وأ�� �و̂�َد ا���ة ����1ب، و�4o , �5 اA�)م �)@ و�را�� َ
�را-�A ذاب�  . ْذك أ�رض �ن ا�ؤال، و��1 ��� و�ف اُ+̂��ل، ��1 ��� ا+�ل، 5) �ك أن �Cل ھذا ����ق ا

ُ���ب �ن ��6ف  و��  ُ َْ َ ََ َ ْ�"	/ُ َ ْ ِ  

  

�ذا�� �ن اذ�ن �ر5وا و��11وا: و�ن 2د ��1ل nَإ�� أ<ف َ ,�o�. Cم �4 ذك <��وا �� �1وoون، و���oوا �<o)ف � �o�oد�ون إ
ّو���م oم ����oوا، د�oوھم إo5 �oرا9ض اA�o)م o�5م ����وھ�o، د�oوھم إ�o ا�o-�9ل o�5م �ط�o1وا، , د�وا ا��س إ� اد�ن

���وھم �ن ا��ر��ت وم ������� �ُ�� أ��� ا�ذ�ن آ�:وا : وا، وو��دھم و��د �د�د؛ ��� وردت �5 ذك ا�د� �Cل 2و َ َ B ََ ِ + َ

َ�م ��و�ون �� ? �4	"ون ��ر ���f:� �fد � أن ��و�fوا �4� ? �f	f"ون  ْ َ َ َُ َ ُ ُ َ َُ َ َ َ ُ َ َْ ُ ْ ْ َُ َ ْ ً َ َ ََ ِ + ِ ���o أ��oم �1وoون و@ ����oون، َِ ��o�� $ م��o1��
  . 5�oooooooooooo���1ون �ooooooooooooذك ا�1و�oooooooooooo� �ooooooooooooن $, و@ ���oooooooooooo�Cون, ��7oooooooooooرون ا��ooooooooooooس و���ooooooooooooم @ ����ooooooooooooون

���� و��م، �2ل $ ��� ����ن أ���� أن ا M����+�ء ��ر+ل 5���o�+ �o5 �o1م : �ذك ورد ا�د�ث ا���ور �5 ا
����o أھoل ا��oر 5�1وoون 4o��+�5 ،ه�oر �ر����oك؟ أo�ت ��oت : ��5دق أ��2ب �ط��، 5�دور ��� ��� �دور ا �o� ن(o5 �o�

  . ��ت آ�ر ����روف و@ آ���، وأ��� �ن ا���ر وآ��� : 5�1ول! ���روف و������ �ن ا���ر؟��7ر�� �

�o�5��1وه، �5ر�م  �oذك أن ا��oل ھoو اo�Cرة ھذا و��د �د�د؛ أ�� ��ذب أ�د �ذا�� �ن اذ�ن ���وا ����ون �)�� و���م 
ْو���م �ن أن ��ن ��ره <�س ���ن, ����م ا�A��ن �ن ��ن ��رف, ا�ط�و�� �ن ھذا ا��م، ��5ن ����م أو ��وھ� وھو , ِ

إ��� ھ� اo�Cرة ا�ط�و��o؛ وoذك , ا�ط��ق وا��ل: و�ن ��ظر �5 ���+� ھذا ا��م، ���+�� ھ�. ����م، و��زود �ن ا��م
  . ا��م ���ف ����ل T5ن أ+��� وإ@ ار��ل: ة ا��م ا��ل، و�1ول ��-�م�Cر: �1وون

5��oون ا��oم واo1رآن , �75ت �ن اoذ�ن ا����oوا �����oم و�����oم, وط�1ت �� ������, Cم ���ت �ذك, T5ذا ����ت وا���دت
ك، و��ون ���ك �وا�� أي �+̂�ًُ :����5ْ��ون ��1و@، وأ�� �oن ����oم و@ , ��وا�15 ��ر��� ا�� أ�ت ���ف ��, �وا�15  َ

  .���5م ھ��ون, و���ل ��� +�ل, أو ��<�ط �5 ا��ل, و�ن ا��ل, أو ��رض �ن ا���م, ���ل

  

  أ ��م ا�:�س ��ن ا�	"م وا�	�ل

  

  : 5��ون ��د�� أر��� أ2��م

م اُ�ط�ق اذي ���م و�رف وط�ق و��ل، �5ذا ��� ���ل ا�+�ة��ّا َ ^ َ َ [ َ ْ .  

Cم ا�1���ُ اذي م ُ�ط�ق وم ���ل: ���وا��ْا َ َ[ َ   . �5ذا ھ�ك, و��� �رك ا��ل وأ�رض ���, ّ�ل ���م, ]ْ

ث�Cَاذي أ�̂ر ��� ا+�ل و�رك ا��م: وا   . ھذا أ�-� ھ�ك, و�رك ا��ل, َ

�س ��� �ور و@, وأ<ذ ���ل, �<�ط �5 ا��ل, و�ن �دون ��م, اذي ��ل: وارا�4 ���  . ����5 �ردود,  ��� �رھ�نو

��5ِرُف �ذك أن �Cرة ا��م ا��ل ْ َ وP �5�ره ��o1د �oذك أن ���oل ���o �رھ�oن , �ر+و أن ��ون ������� �5 ھذا ا���ن. َ
��ooذا �1وoo�� �o���� �oo5 ر� �oo� , �oo����ooق ��1�oدة ا�oo��م:  أي-درس ا�1�ooدة-و��o�رة؛ �oo��� و��ooن ��oرر �oo5 ھooذا اoدرس 

���o ذoك، و�oذك د@o9ل اA���oن اU����o؛ اA���oن ��U�oب، و��o إ�o , 1ده ����1������، و��ذا ��� �و��ذا ��ر�5 �ن ا�د
  .T5ن ا@���1د وا�و��د ا@���1دي ���ث ��� ا�و��د ا����, T5ن ھذه ا��وم وإن ��ن أ�Cرھ� ا���1دا, ذك

  

  ا��و��د  ���ن ��". وا����دي
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��o2 دo�و��, �و��oد ����o، و�و��oد ا���o1دي؛ �5�و��oد ا@���o1دي ���oث ���o ا�و��oد ا����o: �نو2د ذ�ر ا����ء أن ا
 �o� فoو� �o�� ؛��o�� نo� �o� رo�>أ �o�� ن�o��A�9، وا��و��ر ���5ر�5 $ ���� و��ر�5 أ����9 و����� و�ظ��� و+)

و�ن , �د؛ �ون ا�1ب ����f ��ذا ا@���1دا��9دة �ن ھذا ا@��1, ����، و��� و��� �� ���� وأ����ؤه ����م ا�)ة وا�)م
, وأ�� ا��U ا���U, وأ�� ���4 ���ر, و��� �ل ��ء 2د�ر, ا��1د أ�� ��ل ��ء ���م: ���وم أ�� إذا ا��1د �ظ�� ارب

� وا�o��2 F�o, ا��o1د ذoك, وأ�� ��ده ا��oك, وأ�� اذي ��ذب و�C�ب, و���4 �ن ���ء, وأ�� ا�1در ��� أن ��ط� �ن ���ء
���ooooooooooooooooooooooooooooooooل �� �oooooooooooooooooooooooooooooooo���oooooooooooooooooooooooooooooooo1ده, ��ooooooooooooooooooooooooooooooooCLره �ooooooooooooooooooooooooooooooooت +وار�ooooooooooooooooooooooooooooooooCا��� .  

َارب ا�ظ�م @ �د أن ��ظ�ُ�، ��ن ��ظ�� �5 �)���: �1ول َ[   ! ����ن ر�� ا�ظ�م: و�1ول, ُ

�o��م؛ ��ظoظ��ق أن ُ���o� �oأ� �o�� (�o�س ذoك دَ ^ َ :�o��ظ�� ،����o���oل ا��� �o����oدة: أن ��o1رب إ�� �oأن ��ظ� ,
ِأن ��رَدهُ و�و�ده �5 ا@���1د: ���دة � و�ده، ��ظ�����رف +��4 أ�واع ا ْ 5��ون ھoذا أoCرا �oن , و�و�ده �5 ا����ل, ُ

�o��� �و��oدا ا���1د��o، و�o��� , ���+� ا��م اذي ھو ا�و��oد, آ�Cر ��ر�5 $ ���� �7����9 و�����، ھذا ���+� ا��ل
����o و��oم �oن :����د ��� ا�<��ر, �و��دا <�ر��؛ وذك ��� أ<��ر $ ��o� �o��� ، وأ<��ر��ن ��� � أ<��ر $ ���

, �و��oد <�oري, ���� أ�� ��� ��وم ������� و��ل ��ر���5 إ� ��2ك �و��oد ا���o1دي, �و��د ����, ر�� �و��د ا���1دي
����  . �و��د 

�ر��ز ���oo ھooذا ا�ooو�oo� ونoo���� مooأ�� �oo���� �oo���ع اooذي ھooو �و��ooد ا@���oo1د، oo�5ذا ھooو اooذي ��ooن ا�وooون �ر�ooزون 
: ��5ذا �و�ون ��@ھ���م ���و��د ا@���1دي، و�1وون. و��ر5ون أن ا�و��د ا���� �Cرة �ن �Cرات ا�و��د ا@���1دي

 ����. ا�و��oد اAرادي وھoو �و��oد ا���oدة.. ا�و��oد ا�o1دي .. ا�و��د اط���o .. إن �ن آ�Cره و�ن ��Cره ا�و��د ا
  .�4 إ� �)م ا�ؤفواJن ���

  

  6"ق ا��
�P� و�Aرة �ددھم وا�L��ن ��م

 ���oو� ���ن، وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ����م $ ار��ن ار��م، ا��د & رب ا
���oم وإ�oراھ�م أ<�ر�� أ��د �ن ��رو �ن أ�:  ذ�ر <�ق ا�)��9 و�Cرة �ددھم، �2ل-ر��� $ ����-�2ل . أ+���ن �

�د��C أ�و ���رة ا�ر���� �ن ����ن �ن ���ر �ن ازھري �ن �روة �ن ��9�� ر-� $ : �ن ���د �ن ا��ن �2@
���� و��م �2ل $ ��� ����ن ا ����<�1ت ا�)��9 �ن �ور و<�oق ا+�oن �oن ��oرج �oن ��oر و<�oق آدم ��o2 �oد : 

�ر�5م  .  

��د $ �ن ���د �ن ز�ر��: �2ل ��Cن �دo���د ارزاق �2ل أ<�ر�� ���oر  ��C�2ل �د ���� ��Cل �2@ �د�ق �ن +����وإ 
�2ت ��������o و��oم: ازھري �ن �روة �ن ��9�� ر-� $  $ ��o� $ ولo�ور : �2ل رo� نo� �o�9(�<�o1ت ا

  . و<�ق ا+�ن �ن ��رج �ن ��ر و<�ق آدم ��� و�ف �م 

��C ا����� �2ل و�د��C او�د �2ل �د��C �ز�د �oن �<�oد �o2ل �oد��C أ�oو �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل �د: �2ل
�ooooooooooooooo�C� ده��ooooooooooooooo�T� ريoooooooooooooooزھ�oooooooooooooooن ا�oooooooooooooooن ا���oooooooooooooooرك �oooooooooooooooن ���oooooooooooooooر �oooooooooooooooن ا ���ooooooooooooooo�أ .  

�د��C +��ر �ن ��د $ �ن ا���ح �2ل �د��C إ���ق �ن أ�� إ�oرا9�ل �o2ل �oد��C أ�oو <�oد ��o���ن �oن ���oن �oن : �2ل
�oد�o2 : ��Cل. <�ق $ �ز و+ل ا�)o� ��9ن �oور:  �ن ��رو ر-� $ ����� �2لھ��م �ن �روة �ن أ��� �ن ��د $

او�د �2ل �د��C أ�و ���ن ا���ن �ن ا��ن �2ل �د��C ا�ن أ�� �ر�م �2ل �د��C ��45 �ن �ز�oد �oن ��o�د �oن أ��o أ�oوب 
�ز و+ل�ن ��ر �و� �Pرة �ن �ز�د �ن رو��ن أ�� ���U أن ا�)��9 <�1ت �ن روح $  .  

�ن ��ر�� : �2ل Mر��� $ - �د��C أ�و ���� ارازي �2ل �د��C ھ��د �2ل �د��C ا�ن ا���رك �ن إ�����ل �ن أ�� ��
�  . <�ق إ���س �ن ��ر و<�1ت ا�)��9 �ن �ور ا�زة:  <����1 �ن ��ر �2ل-���

د ار�2 �2-� د��ق �2ل �د��C او�oد �oن �د��C أ��د �ن ز�+و�� ا�<ر�� �2ل �د��C إ�����ل �ن ��د $ �ن : �2ل�>
�ن ا��رج �ن أ�� ھر�رة ر-� $ ��� �2ل ��1��2ل ر�ول $ ���o : ���م �ن �د�2 �ن ��د $ �ن �و�� �ن 

ا�<رى ����C �5 ا�رض أ���� ��ك �ر��� �ن $ �ز و+ل Cم ر45 ر+�� 5و-��� 5وق ا���ء ور+�� : $ ���� و��م
م �ر���5 .  
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�oن �oد�2 : �2ل ���o� رو �ن أ���� ��Cري �2ل �د��د��C او�د �2ل �د��C ��ل �ن ا�ر�2ن �2ل �د��C ���د �ن أ�� ا
�ن ���د �ن ا���در �ن +��ر ر-� $ ��� �2ل ��1�إن & �ز : �2ل ر�ول $ ��� $ ���� و��م: �ن �و�� �ن 

  . � ���رة ������9 ��م �ط�ر ا�ر�4 اط�ران و+ل �)��9 �� ��ن ���� أذن أ�دھم إ� �ر2و�

أ<�ر�� أ�و ���� ا�و��� �2ل �د��C +دي إ�راھ�م ا���� �2ل و�oد��C إ���oق �oن أ��oد �o2ل �oد��C أ�oو زر��o2 �oل : �2ل
���oر �oن �o��ف �oن ���o� �oن أ�C� �o�oر  ��Cدo� ل�o2 �����-�د��C إ�راھ�م ا�o�� $ �oل-ر���o2  : لo+ز وo�<�oق $ 

�  . )��9 ��دا �س �م أ+وافا

�د��C إ���ق �ن أ��د �2ل �د��C أ��د �ن ���د ارازي �2ل �د��C أ�و أ���� �ن ھ��م �ن �روة �ن أ��� �ن ��د : �2ل
  . <�ق $ �ز و+ل ا�)��9 �ن �ور ا�در واذرا��ن: $ �ن ��رو ر-� $ ����� �2ل

�oن ا�oن إ���oق �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل : �2ل 4o�ن �زo� د��o� ��Cرا�� �2ل �د��د��C �����ن �ن ��ف ا
�ن ھ��م �ن �روة �ن أ��� �ن ��د $ �ن ��رو ر-� $ ����� �2ل : �5 
<�ق $ �ز و+ل ا�)��9 �ن �ور و���

��ن ���م أف أ��ن T5ن �ن ا�)��9 <��1 أ�Uر �ن اذ��ب: ذك Cم �1ول .  

�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل �د��C أ�و ���oد $ ا�<زو��o2 �oل �oدo� ��Cروان �oن ���و��o ا�oزاري �oن �د��C إ�راھ: �2ل
��oرا ��o : ز��د �ن ا��ذر �ن �ط�� �ن أ�� ���د ر-� $ ��� أن ر�ول $ ��� $ ���� و��م �2ل �o�+إن �o5 ا

  .  و+ل �ن �ل 2طرة �1طر ��� ���� �د<�� +�ر�ل ���� ا�)م �ن د<�� 5�<رج 5����ض إ@ <�ق $ �ز

��o� �oن ا�oد��� �o2ل �oدo��� ��Cد �oن ��oرو �oن �o1�م : �2ل ��Cدo� ل�o2 وب�د �ن أ��� ��Cد �ن أ��ن �2ل �د��د��C او
� ��oرا �o5 :  �1ول-ر��� $ ����-ا������ �2ل �د��C ا�ن أ�� ا�وم �2ل ���ت وھب �ن ���� �oرك و���o�� & إن

�رض ���� ��4 �رات ��زل ��� ذك ا��ر ��ك �ن ا���ء 5���oؤه و�o�د �o� �o�ن أطراoC �o5م �o�U�ل ���o ا�واء ��� ا
�ز و+ل �+��� 4���M ا<)9ق ���م $ M��� <�ق �ن �ل 2طرة ���� ��ك�ذا <رج 2طرت ��� 2طرات �ن �ور 5T5 .  

ا����� �2ل �د��C إ�راھ�م �ن ��د ا�)م ا���o �د��C ���د �ن أ��د �ن او�د ا��1C �2ل �د��C ���ن �ن ���د : �2ل
�ز و+ل-ر��� $ ����-�2ل �د��C أ�و ا���ب �ن ا��ن  �َ����ون ا�"�ل وا�:��ر ? ��4رون :  2و َُ َ َ َ َ ْ ُ ) َ ُُ +ْ َ +��oت : �2لَ+

  . أ�����م �م ������

�ن ���ن �ن �<�رق �oن ��oد $ �oن : �2ل �������د��C أ�و ���� ارازي �2ل �د��C ��ل �2ل �د��C أ�و ���و�� �ن ا
�-ا��رث �2ل �2ت ��oب �o�� $ �oر��-��o�� $ ولo2 تo�رون :  أرأf�4� ? ر�f�f�َ���ون ا�"�fل وا�: َُ َ َ َ َ ْ ُ ) َ ُُ +ْ َ أ� �o���U�oم َ+

�� ا�ن أ<� : 75<ذ�� 5-��� إ�� Cم �2ل: P)م �ن ��� ��د ا�ط�ب �2ل: َ�ن ھذا؟ �2وا: ر���؟ أ�� ����Uم ��+�؟ �2ل
+�ل �م ا����M ��� +�ل �م ا��س أ�ت ��7ل و��رب و�1وم و�+�س و�+�ء و�ذھب و���م وأ�ت ����س �5ذك +�ل 

�م اM���� .  

�-�د��C +��ر �ن أ��د �2ل �د��C ا�ن أ�� از��د �2ل �د��C ���د �ن <��س �ن وھ�ب �oن اoورد : �2ل�o�� $ �oر��- 
o1د ���o�U أن �oن : ����ون ا��ل وا���ر و@ ���رون ھم �ن <��� ر��م ���1ون �2ل: ���ت وذ�ر ا�)��9 �15ل: �2ل

oم ����oU �2و��o� �oن <o���ك �P�o5ره � �o�oوم �o��1ك �oن أ�oدا9ك: oوند���9م و2د و���م ��� و���م أ��م �1و �o� �oر�� .  

�د��C +��ر �ن أ��د �2ل �د��C ���� �2ل �د��C ���دة �ن ��ھ�ن �2ل �د��C ���م �ن ��د $ �2ل ���ت اo-��ك : �2ل
oذك ا: �1ول �o��ظ�� �o��� �o�9(���oك @ �oذ�رون إ@ �o5 أ��o��م إن & ���رك و���� ���� إذا +�ر ��oو�� ���oت ا

M������ن : ���2 و�� ذك ا��ك؟ �2ل. ���م @ ���رون �ن ا �9��C(Cون و���9 رأس �5 �ل رأس ��C(Cون و�� ���ك 
�U �9��C(Cون و��ن ���ل  . 

  

���� و��م: ورد �5 أ�ول اA���ن $ ��� ���اA���ن أن �oؤ�ن ��o& و�)�o��9 و����o  : اA���ن ���)��9 �5 2ول ا
��oل ��o أ<�oر : أي, اA���ن ���د�� اA���ن وا��oد�ق ���U���oت وذك �ن و��1در <�ره و�ره ور��� وا�وم اJ<ر

� �� �ن��� $ ����Uوإ���o رأ���o , ذا�� ���� ��5ن �ؤ�ن ��&، واA���ن ��& �ن اA���ن ��U�ب؛ ��� �� رأ���, ا��ور ا
 �����آ���� ادا ,���َوoم �oر أ�����oم, <�o�1م ّو�ؤ�ن ���)��9 وإن م �ط�4  �oؤ�ن �7oن $ <�oق , و�oؤ�ن ��oن �o����م, َ
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ا�oن آدم  �+oري �oن, وأ�� <�ق ا���ط�ن و��ن @ �راھم، وأن ا��ط�ن �د<ل o+ �5�د ا�oن آدم, �راھم وإن ��� @, ا+ن
�, و��ل إ� �o��2, �+رى ادم�o�� ل�o2 �o�� �o(�fن �fر: و�و�oوس  َ ْ ِا�و�fواس ا��f:6س ا�fذي �و�fوس /fN .fدور  ِ ُ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ َِ ِِ ِ ِ+ ْ ْ+ َ

ِا�:�س +
 .   

،�oد����� <�o�1م �o�� $ قo�> نo� ��9 <�ق(�@ �<ر+oون �oن , وأ��oم �ط��oون oر��م دا�o�9 و�ذك أ�-� أ<�ر �7ن ا
��o�� $ ل�o2 �o�� �oد����َ/��fذ�ن :ط����o و@ �oن  ِ + َ

َ�:fد ر�fك �f���ون �f�"��� �fل وا�:��fر وھfم ? �f�I�ون  ُ َ َُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ) َ ُ ) ََ َ + َْ ِ + ِْ ِ ُ َ ِ/Yfن ِ ِ َ
 

َا����روا /��ذ�ن �:د ر�ك ) َ ُ َ َْ َْ ْ َِ ِ + َ
 ��9(�َ����ون �� ���"�ل وا�:��ر وھfم ? �f�I�ون ���� ا ُ َُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ) َ َُ َ + َْ ِ + ِ ِ و�oذك أ<�oر  أي @ ���oون، ُ

+����ون ا�"�ل وا�: �5 آ�� أ<رى ���7م @ ���رون َ ْ ُ ) َ َُ + ��ر ? ��4رونََ ُ َ َ َُ ْ َ
و@  ,@ ���ون �ن ا���دة: أي, وأ��م @ �����رون 

ِ���ون �ن اذ�ر ْ [.   

�م �Cل M����َا��س �� ُأ<�ر �5 ھذه ا�CJر أن ا ^ ,���ن ا ��U��� @ ن���A�5َ    .س، و ا�Pم �C) و��2 �2�را ��ك^

�ن ھذا ا��س ��U��� @ ذا ��نT5َ �5َذك ا�)��9 ���ُ�م ھو, ^ َ ��+�2ل ��� $ ���� , ا����M، ورد ذك أ�-� �5 أھل ا
َ����ون ا��س ����ون ا����M ��� : و��م و�oذك أ<�oر , �o���ون ا��oل وا���oر @ ���oرون, دا��9 ����ون أ��م: أي ^
��7��ْ�ل :م ��ر�ون �2ل ��� َ���د ��ر�ون ? ����و:� ����ول وھم �I�ره �	�"ون َ ُ َ ٌُ ْ ََ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ َ ُ َِ ِِ َ ِ ِ ِْ ِ َ ُُ َ ْ

َ�	"م �� ��ن أ�د��م و�� 6"4�م و?   ْ ََ ُ َ َ ْ ْ َ َ ْ َْ ْ َُ َ ِ ِ َ َ
4��ِ	ون إ? ��ن َِ ُ َِ + َ َ ْ

َار��C وھم �ن ����6 ��4�ون و�ن ��ل �:�م إ:. إ�  ِ ِ) ْ ْ ْ َ َْ ْ ُْ َ َ َ ُ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ ُْ َ ْ ِ�ن دو:� ٌ�ُ ِ ُِ . o5ذك �7oواه +��oم, دون $ �oن ْ
   .���� @ ��+رأ أ�د ���م أن �د�� أ�� إ� �ن دون $

  

  6"ق ا��
�P� �ن ا�:ور

  

� أ<�oر  و<�ق ���, ٍر <��1 $ ����ورد �5 ا��� أن ا�)��9 <�1وا �ن ا�ور ���� �ن �و�o�� $ ك �نا�)��9؛ وذ
ُ� :���7 �ور ا���وات وا�رض ِ:ور ا����وات وا�رض + ْ َ َ َ + َُ ْ ِ ُ

���� و��م �7ن ر�� o� �oور،   $ ��� ���ّو�ذك أ<�ر ا
^�ور أ�� أراه، و�ذك أ�-� ورد أ�� ���: و�5 روا��. رأ�ت �ورا: رأ�ت ر�ك؟ �15ل �� �9ل ھل ���� و��م و�ف  َ $

���� و��م $ ��� � �+��� ا�ور و ���� ��ر2ت ����ت و+�� �� ا���� إ�� ��ره �ن <��1 :ر�� ���ور �5 2و

@  <�o1ت ا�)o� �o�9ن �oور، oCم إن ا�)�o�9 ,�o�9ا��+ب $ ���� �� <�ق �ن +��� ا�) �5ذا ا�ور اذي ھو �+�ب
����o و��oم. ���� �ددھم إ@ $ $ ��o� �ِأطoت اo���ء و�oق ��o أن �9oط : ورد �5 ا�د�ث 2و ^ َ , 4o-و� �o��5 �o�

   . و5�� ��ك 9�2م أو را�4 أو ��+د أر�4 أ���4 إ@

�o9���� �o�5 ،ددھ�o���� وار������o و��o4 ا�oوات و����o�) 4o� o�9���o ا����o�� $ ون���o� ن�ذo, و�ر��oون �o, � ا
 ��o�5وا oذك �oن ا���oد�ن, وأدوا ���د� �o�� �o����oU, و2د ��دوه �ق ا���دة, ���د�� و��+دون �؛ وذك �ن $ <��1م

�ْ�ن :ا�<���ن �؛ و�ذا ���ر5ون ����ود��، �2ل $ ��� َ 
َ���:�ف ا����c أن ��ون ��دا a و? ا�� ْ َ َْ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َِ ِ+ ً َ ُْ ْ ََ ِ ِ��Pُ َ َا���ر�ون ِ ُ + َُ ْ
 

ا��ود�� &، �ل �رون ا��ود�� & واذل &  5) ���7ون �ن, وأ��م ���د ��ر�ون, @ ���7ون أن �و��وا ���7م ���د: أي
   .وھ�ذا �ل ���د و���د, 5<را و�ر�5

وھoم �رو���o، و�oذك اo���ط�ن , @ �راھم, ا�Aس �� ����� ا�)��9؛ ��5رف أ��م ��وا �ن +�س ا��ر؛ و�ذا @ �راھمأ
�ن أ+��د �1وم ���؛ �5ذك @ �در��م ا��ر �2ل $ ���� وا+ن @ �راھم وذك ���م أرواح ���U���: �:ُإ + َ�را�م ھfو  ِ َ َُ ْ ُ

ْو ��"� �ن ��ث ? �رو:�م ُ ْ َ ْ َ ََ َ َ ُ ُْ ِ ُ ِ ْ�ن: ����, �2��� َ ��� ������ �ن ا+ن وا�)��9، +�ل $ �م ��را ���رون �� اo�Aس؛  َ
   .و� وزن �� �<ر�2 ا��ر, و� +رم, ِو+�ده � 1Cل, ��ون �ن +�د وروح �ن ا�A��ن

��و�ن ���1ق و+ودھم؛ �ن $ , �5ذك @ �راھم ,��T5م �<ر�2م ا��ر,  ھ� ا�)��9 وا���ط�ن وا+نوأ�� ا�رواح ا
�ددھم إ@ $، �2ل ���� أ<�ر ���7م @ ����, ���� أ<�ر ��م: �f�َو َ�	"fم �:fود ر�fك إ? ھfو َ ) َ ُ ْ َُ َ+ َِ َ ُ 7o5<�ر �7oن +�oود $  ُ

@ ��9(��م، و���oض وظ��9�oم ���� �ن ا�o������o و��oم ���oض أ $ ��o� �o����o�5م  ���م �oددھم إ@ $، وأ<�oر ا
�ُ�� :اذ�ن ���ظون ا�A��ن ��� �5 2ول $ ��� ���ت �ن ��ن �د�� و�ن 6"�4 ��4ظو:� �ن أ�ر َ	�ِ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َُ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ ٌَ َُ َ )ْ ِ �ِ ھم  ا����1ت +

��9(�ر-�o $ اoذي أ�oرھم، o�5ل إ�o��ن: ���ظو�� ��7ر $؛ ����o, ا �o����To5ذا +�oء ا��oر , ���o ��ظ�o ���ظو��o ا
�oooooooooooooooooooooooooooooo��و� �oooooooooooooooooooooooooooooo��� واoooooooooooooooooooooooooooooo�> درoooooooooooooooooooooooooooooo1�  .ا���ooooooooooooooooooooooooooooooوب ا

و�ذك أ��o�9(� �-o ا����o , $ ���ظو�� �ن أ�ر, ّ �1در ���� أن ����� ��T5 ���وظ ���إذا ��ده �ن ���ده ��ن م وأ��
+وإن :ورد 5��م 2ول $ ����, اذ�ن ����ون ا����ل ِ َ�"��م ���/ظ�ن �را�� �����ن �	"�ون �� �4	"ون َ َ َ َُ َ َ ََ َ ُ ْ َ ً َ َ ْ َْ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ْ �o�9(� ھoم ا
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��o�� $ �o�� �oم �را���o�����oل, ��oث أ��oم ���o�Cون ��oره, �5�oظون �Fَ�	"�fون ����oون  ُ ْ ََ
َ�4� �f	f"ون  ُ َ َْ َ

 �o��� :
���>   .وإن م �رھم, �ن ا���م ��م5�ؤ�ن ا�A�, ����ون ��� ا����ل ا

� وورد �5 ا�د�ث أن ��ك ا���ن ���ب ا����ت، و��ك ا���ل ���ب ا���9ت،�o�� �of�ِن :ُذ�ر ذك �o5 2و ِا����fن  َ ِ َ ْ

ِو�ن ا����ل َ َ َ) ٌ 	�د .���� ��ك �ن ا���ن و�ن ا���ل ِ ِ �2�د: ���� َ �f�َ دf��� بf� ر �fول إ? �د�f  نf� ظf4"�ٌ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ٌ َ ْ ْ ََ + ِْ ٍ َ ُ
: أي 

   . �5ؤ@ء �ن ا�و���ن �7���ل ��� آدم,�� �1و� و�� ����� �ل إ���ن ار2�ب وا���د ھم ا�)��9 اذ�ن ����ون

� ھ��ك��� �ْ ل :ُأ�-� ا�و��ون ��1ض ا�رواح، ذ�روا �5 2و ُ
ِ��و/��م �"ك ا��وت  ْ َ َ َ َْ َُ ْ ُ َ+

 ���� �ُ�و/�� :و�5 2و ْ َ+ َر�":�  َ ُ ُ ُ
َوھم ? �4رطون ُُ َ) ُ ََ �: أي ْ��� �َوا��
�P� ���طو أ�د��م أ6ر�وا أ:4��م ا��وم :ا�)��9، و�5 2و ُ ْْ َ َ ُ ْ َ َ َْ َ ُْ ْ ْ َُ َُ َ َِ ِ ِ ِ ُِ

ِ��زون �ذاب ا��ون  ُ َ َ ْ ْْ َ َ َ ُ
 

.   

��o-رون �o1ض أرواح ���o آدم؛ وذoك �ن اoروح إذا <ر+oت  و�o5 ا���د�oث ا�C�oرة ا��o ذ�oر 5���o ا�)�o�9 اoذ�ن
 ��د <رو+�� �ن اoد��� وo�2ل ردھ�o إo+ �o�دھ� �o5: أي, ���1 ����� أو ��ذ�� �5 ا�رزخ و�5ر2ت ا�دن ���T5 @ �د أن

, وإ�� �ذاب، 5�ؤ�ن ا���م �ذك ��� إ�� ���م, أ��� ����� �� و�د $5) �د , اJ<رة ��5 إ�� روح �ؤ�ن وإ�� روح ��5ر
���، وأ��� إ�� أن ���م وإ�� أن ��ذب، �ذك أ�-� �ؤ�ن ���o ورد  وأ��م ���دون, ��دق �7ن ا�)��9 ��1-ون ا�رواح

   .ا���رة ا�ظ���؛ T5ن �ن ا�)��9 ���� ا�رش �5 ��-�م �ن �����م

�َا�ذ�ن :�2ل $ ��� ِ َ���"ون ا + ُ ِ ْ ْ�	رش و�ن �و�� ����ون ���fد ر��fمَ ِ ) َ ْ َ ُ ) َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َِ ِ َ ُْ َ ْ
� أ<�oر ���7oم �o�� ل�o2 ك :����و��o، و�oذ

َو�fرى ََ
ِا��
f�P� ��f/�ن �fن �fول ا�	fرش  ْ َ ْ َ َ َْ َ ِْ ْ َِ ِ) َ َ

 �o���رش وھoذا د�oل �o� ونoط�م ��oأ�� �o���oCر��م، ا�oرش �1oف  دل 
وأن , َ�̂ر ��� أن ا�ر�� ���1د�� ��ن �دي ا�رش, $ ا�<�و�2ت، و2د ورد �5 ��ض ا�CJر أن ا�رش @ ���م 2دره إ@

 وأن ���� ا�ر�� إ� ا�رش ����1 ���1ة,  ���� أ1�ت �5 �رسا��4 �5 ا�ر�� �دراھم ا���وات ا��4 وا�ر-�ن

�oھ �����ط��o� �oرض، وا�ر-o�ن  �7رض 5)ة؛ أي ����ة �ن ا�رض T5ذا ��ن ھذا �ظ�� ا�رش؛ ���� ا���وات ا
���ر�Uo��o�رة ���o��� إ�o ا, @ ���م �����o إ@ $ ا�� @ ���م وز��� و���1C إ@ $، و�ذك ا���وات ا , �o�ر�وا

�   .��5د ذك ا�رش ����� ا�)��9, ا�رش �U�ر ������ إ

�ُو���ل :�1ول ��� ِ ْ َ َ ��:��A ذP�م �و�ٌ�رش ر�ك /و  َ َ َ ْ َ ُ ْ ) َ َ ْ َِ ٍ َِ َ َْ َ ،��9(����C�� آ@ف، و2�ل  2�ل ���C�� � ��9(����� ���C�� �ن ا
  . ����� 2ر���. P�رھم وإذا 2�ل إ��م ���C�� �)��9 ���5وم أ�-� أن <��1م �س �<�ق

  


A� أ ��مA م إ����  ا��6"و �ت �:

  

��ن�oo�و���oo $ و��ooم ���oo أ�ooرف  اoo�)م ��oo��م ور���oo $ و�ر���oo� ،�oo�م $ اooر��ن اooر��م، ا��ooد & رب ا
��oده، �oن �oرف  َ� و���� أ+���ن، �ن �رفو��� آ ا�ر���ن ����� ���د �oم ر�oظ��ظ��o، و�oن  ��ظ�� $ ���ّ ّ

ق، Cم إن َ�ظ�� $ ���� �Uرت ��ده�>�ظ�� ا � ا�<�و�2ت، �Uر ��ده ا�<�و2ون، وا��1ر �ل �<�وق ������ إ

�ظ� ����ظ�� �ن أو+دھ�،  ���   .�ن <���1 ��ظ�� �<�و�2ت $ ���� و��رھ� و����� و�Cر��� د�ل 

�   :�C(C أ2��م وإذا �����7 �5 �<�و�2ت $ ���� و+د�� أ��� ��1�م إ

   .ٍ+��د P�ر ��م: ا1�م ا�ول

���C   .���و و��� @ ���رك �ط���, و��� P�ر ���رك ��: وا1�م ا

ث�C�, و���oرك �ط���o و��<���oره, ���oة وروح �� و5��: وا1�م ا�o�� $ ����o� �oَو��� ����oر و��oذ�رَ( ,  �o5ر��و
   .2درة �ن أو+دھ�

و�ظرت �5 ا�رض و�����، و�5 �o��o� �oن اo���ب وا��ر��o , و�ظ���� إذا �ظرت �5 ا+��ل, ا+��دات: �51�م ا�ول
ِوم �و+د ���� ,�ر5ت أ�� �س أ�د <���1 إ@ $، ��ت <�1ت �����, وأ�واع ا�+�رة ��Uرا و���را وا�Cب وار��ل ُ� ,

�1, و�س و+ودھ� ط�����, وم ُ�و+دھ� ا�<�و2ون�> ���  �ل إن �o�� $ ذ�رo� �o� راo�C� كأو+oدھ� ھoو $ و�oده؛ وoذ
� ا�ظر �5 ھذه ا�<�و�2ت؛��� �َوإ�� :�1و ِ ْا����ل ��ف :�Nت وإ��f ا�رض ��fف �fط�ت َ َْ ُ َ ْ ْ َ َ َ ْ َِ َِ ُ َِ َ ْ َ ِْ ِ وا�ظoروا  ���oروا: أي ِ

�o5 ذoك oذ�رى، �ظ����o و�Cر���o  إن, و����o� �o ھoو ���o�ط, و���� �� ھو ��<�ض, �5 ھذه ا+��ل؛ ���� �� ھو ر5�4
   .و�و��� �و+د �5 +�� و�و+د �5 +�� آ�� �ن آ��ت $

 �oھ �o�� ھoو اoذي , ا+��oل ر���5 �o��oC� �oب ��oC�7ل�ذك إذا �ظرت �5 ا�Cب وار��ل، ا�رض ا�o�� $ ك أنo� @
�5ظ���� و�Cر���o و�o��� �oوي ����o أ�oر , وم �و+دھ� ط����, �و+د ����� م, وھو اذي <���1 ��� ھذه ا<��1, أو+دھ�

   .�5 آ��ت $ ���� �د�و إ� ا���ر
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oCم ��oون ����o؛ o�75ت �+oد , To5ن ا���oت ھoذا ��oون ���o� ,�oت�oCل ا� o�5و, وأ�� ا�� ا���� اذي ��ت �ر��� ا<���ر��
ھo�  �oل, و�4o ذoك o��� @ �o��T5رك ��<���رھ�o, ھذه �+رة ���o: و�+رة <-راء 1�5ول, ّھذه ���� :1�5ول, �+رة �����

ر-�o وا�رض ا���o�� أ, أر-� �o��o و���� ا�رض ا�� 5���, أ2رب �� ��ون ��+��د إ@ أ��� ���و و���ش ��� ُ�1�ت
���� ,�ًوأ���:� �� �"دة ����f :��� أ<�ر $ ���� �1و َْ َ َ ْ َ ْ ًَ َْ ِ ِ َ

�: أي �o�� $ �oھ��أ� �o��� تo��� �o-أر ,�o����� ت�o��, ��oذا ا
�o�� ت�o��� اoذي أو+oده أو+oده �������o وأو+oده $ و@ �oك أن, وذoك �� �o���oو و�ز�oد �o�o5 �9���9, ��5ر ھoذا ا�o�� 

���رة.   

���o�� �o5�+  ��ف أن ا�رض �2ل �2�ل ���oت, ���م أ�� ��� �ل ��ء 2د�ر, و����ر �7<ذ ��رة و�و�ظ� �5ذي ��ظر 5��
� �1در��, �س 5��� <-رة و@ ���ت��� $ � و+د��� <-راء Cم م ���ث إ@ �2�)، ��5د �2�ل ,�زل ����� ا��ء اذي أ�ز

���� ��  !ا�<���� ازھور واط�وم وا�وان وارواM9 واط��49 وا����ل وا�+رام وا��Cر ���ز 5��� �ن أ�واع ا�����ت
   !و���� �� ھو Pذاء ���رات و�� أ����� ھو ��7ول (���ن، و���� �� ھو Pذاء ���وان، و���� �� ھو Pذاء �ط�ور،

���ده ����روا و����روا 5��� <�ق $ ���� 5�7<ذوا �ن وآ��, @ �ك أن ھذا أ�ر �ظ�م ���� $ ����� ���+�ذك أن  َ
�o� اذي <���1 ھو <�ق �ل ��ء، �C�ر �� ���ت $ ���� ا��ظ�ر إ���o؛ �1و�o��: مf"/ْأ َ َ ْ�:ظfروا إ��f ا�f���ء /fو �م  َ ُ ْ َ + ُ ََ َ ُِ َ ِ ْ

َ��ف �:�:�ھ� وز�:�ھ� و�� َ + َ ْ َ َ َْ َ+ َ َ َ َ
ْ��� �ن   ِ َ �� روا�.َ�/ �:��َ/روج وا�رض �دد:�ھ� وأ� َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُِ ِ َ ََ ُْ َْ َ ْ َ َ ٍ ���� �N��ًرة :إ� 2و َ ِْ َ

(وذ�fرى ��fل   ُ ِْ َِ َ
ً��د �:�ب و:ز�:� �ن ا����ء ��ء ���ر�� َ + ََ َ ُ ً َ َ + َ ُ ْ َِ َ ِ ٍ ِ ٍْ

 � �� �:��:I/َ َِ ِ َ ْ ْ َ ِ:�ت و�ب ا���Nدَ ِ ٍَ + َ َْ +
 .   

���ده؛ 5�<�رھم ���7 اذي أ�زل ا��ء وأ��o اoذي +�oل ا�رض �o���2 �ن وP�ر ذك �ن اJ��ت ا�� �ذ�ر ��� ���� $ 

����ت ھذا ا���ت، وأ�� +�ل �5 ھذا ا��� �ْ ل :���ت Pذاء �م ودوا��م، ��� �5 2و ُ
  �f��"�� ? .fد ر�:� ��َإ:�� �"� َ ُ ) َ َ ُ َ) َ َْ ْ +ِ ِ ِ

��َ�و � َِ ِْ
ْ ل  ُ

ِإ:�� �"��� �:د �  + َ ْ +ِ َِ ُ َْ ِ ���� ..�o� ء ��ء 75<رج����oم  و�ذك ��م +��4 ا�<�و�2ت اذي أ�زل �ن ا �o2رز
ُ�"وا :وأ�ر�م �7ن ��Uذوا ���، و�2ل ْوار�وا أ:	���م ُ ُ َْ َ ْ َ ْ ََ

 .   

ث�Cا��وا��ت ا�� +�ل $ ���� 5��� أروا�� ���oرك ��<���رھo�+ ،�oل   ��T5 +��4اذي ھو �� ���رك: وأ�� ا1�م ا
� 5��� أ�����o�� $ ل�o2 ،���C� <�1وا�1در أ�د أن �د و��زاوج و@ +إن :وأروا�� ���رك و��وا ِا�fذ�ن �fد�ون �fن دون  ِ ُ ْ َ ْ َِ ُِ َ +

ِ� �ن �6"�وا ذ���� و�و َ ُ ََ ً َ َُ ُ ْ ْ ِ ُا���	وا �� + َ ُ َ  أن +��4o ا�<�oو2�ن oو ا+���oوا ���o أن �<�o1وا ذرة أو �<�o1وا ��و-�o أو: أي َْ

   .��<���ره ن �1دروا ّ�<�1وا ذ����؛ ���� ���<وا 5��� اروح و�ر��وا 2وا��9 و�+��وه ��� �<��را ���ر��

oن �o1دروا ���o أن ���oدوا  ا�U�ر �� 2دروا ��� أنو�ذك و ��ت ھذا ا��وان  �o-و�����دوا إ�� ا���ة؛ و ���ت ا
�ن ھoذه ا���oة @  ���ت اذرة و��وھ� ن �1در أ�د ��� أن ���دھ� ��� ��� ���ت، �� أ��� ���ت وا���ت إ��� ا���ة، أو

  .أ���ھ� ھو <�ق �ل ��ء ھو $ ������ و���� �1در أ�� �<�وق ��� إ�����9 ��د �و���، إ��� اذي أ����� واذي

  

  ا��د�ر /. ا��ون

  

وا�U�ر، �5+د 5��� ��o ھoو ���oر  إذا �����7 �5 ھذه ا�<�و�2ت و+د�� أ��� �+ب �ن ا�+�ب، +�ل $ ���� 5��� ا���ر
+رم؛ �����م وا��ر و��o أ����o، و�+د �5 اط�ور أ�-� �� ھو ���ر ا ا+�C؛ ��+�ل أو ا��ل أو ازرا�5 أو �� أ�����،

ا<�oق ��U�  �o�ر �P �5�� ا�Uر؛ ����وض واذر �4 ا<�)�5، اذر وا��ل أ�واع �C�oرة oو ا+��4o و�+د 5��� �� ھو
   .أن �<�1وا ذرة �� 2دروا

�، �o1ول و�oذا �o5 ا�oد�ث ا1د��o أن $�o��: واo1�>��5 �o1�>� قo�>� بoن ذھo�� مoن أظ�oرة أو  و�o� واo1�>�ذرة أو 
أ��� ��ون 5��� ط���� و����� 2�رھ�  @ �1درون ��� أن �<�1وا ��� �ر؛ �Cل ا��� اط����� ���ث: أي �<�1وا ���رة

@ �1درون أن �<�o1وا �oCل ھoذه ا�oرة و@ �oCل ھoذه اo���رة، وoو  و���ت إذا �ذرت، و��ون �� ���ل و��ون �� �2ب،
�oرا أو  ي ا��وب اط�����o ھoل ���oت إذا �oذرت �o5 ا�رض ��o�را أو���T5 @ ��ون �5 ط����؛ أ �وروا ����C �ورة

   أرزا؟

،��o�� $ قo�> نo� �o��و ط�oت إ@ �� ھ���ت، و@ ��� @ �o� +��4o ا<�oق �1و�o�� $ دىo�� ذاo�ھoل ! �5�o1�>وا ذرة: 
   اذرة �U� 4رھ� �ر��وا 5��� أ�-�ءھ�؟ �1درون أن �<�1وا ھذه

  

  رث ا?����را���4ر /. 6"ق � �و

  

و�ذا أ�-� ��واد، �<oرج ����o  +�ل $ ���� 5��� ���� و5��� ����ن، و5��� �واس و5��� أ���ء و�ذا ��7ل و���<رج،
�� أ�دي وأر+) و����ل ���رك ��<���رھ�، إذا رأ����  ��ض Cم ���و ذك ا��ض Cم ��1س و��ون ����C، +�ل $ ����
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� 5���o،�1ط ���ر ��ر�� ��+�ت ��ف�o�� $ ر 2وا���9، @ �ك أن ھذا إ���م <�ق أ����U� 4� �5���و5���o  4 ھذه ا
4��o� �o�و���ط�����o5 �o ا��oل �Uo� 4oرھ�،  �+�9ب �ن �+�9ب <�ق $ �U� 4رھ�، وھ�ذا ا��و-� ا�� ھ� ھذه ا

؛ و�ذا ��رف ا����ن ار2��1 �5 2د ��ون أ2وى �ن ��رك وإذا و�2ت ��� ا+�د +�ل $ �� ��را ��دا، ��رھ� ��د
$  ا�� ھ� ر2��1 �<رج ���� ا�رق؛ �5ذك @ �41 إ@ ��� ��ك ا�o��م اU�o�رة، oCم +�oل ا+�د ا�� ھ� ���م ا+�د

�� ھذا ا�<�ب اذي �Uر�� �5 ا+�د و��Uرف ��، أو ���ص �� �ن ادم �� �   .��Uذى �� ���

ا<رطoوم اoذي ���oل، و�oذك أ�o-� 2وا�o��9 و�oذك  � ا��oل؛ ا<رطoوم اoذي �oC� �oلإن <�oC� �o��1ل <��o2 :o1ل ا����oء
�o��ھoذه ا<��o1 ھoو اoذي �o1ول �o��ء �oن 5��oون، @ �o1در ا<�oق أن ��و�oوا ��o��C  �وا���، @ �ك أن اoذي أو+oدھ� 

   .�Uرھ�، �5ذا U� �5�ر <�ق $ ����، �ذك أ�-� ���7ل P �5�رھ� ������� �4

أ+���، Cم �ط�ر، Cم �1در $ ����  ���7ت �5 ھذه اذر و��وه؛ �+د أ��� أو@ ��ون ذرة �U�رة، Cم ��د �دة ���ت �� إذا
ا�ظر ��ف أ��� ���ت ���ر : ���ت � أ+���، و��ر �ط�ر Cم ��وت، ���� �و���؛ +��4 اذر و+��4 ا��ل إذا 2رب �و��

�� ��و�� �5 ا�رض، و�� ��� ا�رض، و���ر�o���7� مoC ،رo�ورا �ط�ك ط�����o أ+���o  �ن 5��� و��واد، Cم ��ون ��د ذ
�   .ا���د �5 ھذه ا�<�و�2ت �U�رھ� و���رھ� @ �ك أن ھذا د�ل ��� ���� $ و�ظ���؛ ����ر. اذي أ+��� $ 

� �رض، و���ل ���� �رز��2؛ھذه ا�<�و�2ت، 5+�ل ���� �� �ط�ر، و���� �� �دب ��� ا وھ�ذا أ�-� 2د <�ق $ ���

�ْو��Iن :��T5 اذي �رز��2 وُ���ر �� �� ��1وت ��؛ و�ذا �2ل $ ��� ) ََ َ
ْ�ن دا�f� f��� ?ل رز ��f � �رز ��f وإ���fم  ُُ ُ ْ َ+ َ َ ْ َ َ ْ +ِ ُ َُ + ِ ِ ٍ َِ َ ْ 

������� ���� ھذه ادواب ���� رز�2 و�د �   .ر $ ���

 اُ�ر +�ل $ � رز�2؛ �5و �7<ذ ھذا ا�ر إذا ���2ط ��� ا�رض، Cم �د<�� o�+ �o5ره، ذ�روا أن ا��ل ��1وت �ن ھذا

� أ��� إذا +�ءھ� ا�طoر ���oت وo5�دت، 75���o�� �o�رھ� ���o�ن، إذا ��oث��� $ �������o وإذا ھo2 �oد o1�5ت ا���o  أ
�ن . ھ�ذا أ���� $. ��ف ��5�ره أر�4 ��ر ��� @ ���ت ن ��� @ ���ت إذا +�ء ا�طر، و��-�� 2د ���ت وھو����

��o اذي ����� أن �7<ذ ھذا �oون 2و�o����oد  و�+��� 2و�� ��؟ و�ن اذي أ����o أ��o�� �o�ر ھoذه ا��oوب ��o�� @ �o�د 
   !��+���؟

�-�� ����C) ��ت أرض و��ف �o�� �o��T5م ���o-�� و�د<��o5 �o  �، إذا و+د �� +�روھ�ذا أ�-� ��ظر �5 أ��� ��ن 
،���C� ون��م C 1س��أن  �   .�5ذا إ��م �ن $ ���� +�رھ� إ

� أن ��زاوج �o5 وo2ت �oن ا�و�o2ت،  وھ�ذا +��4 ادواب و+��4 اط�ور و+��4��� $ ����ا��رات ��ظر �5 أ��� أ
o��5د ذoك ��o1س ھoذا  � ا�م و@ز�� �o������o $ اوo2ت اoذي ��oون 5�o2 �oد ا�o�1ب 5را<�o،اط�ور ��-� �-�� T5ذا ودت

   .ا��ض �5<رج ھذه ا�راخ، وإذا <ر+ت وإذا ھ� ���+� إ� اUذاء

oUذاء�� �o� ��7o� ؛���ذoUراخ و�o��oن �oل +��o إذا +�oءت o��5ت أ5واھ�o��5 �oت  �5ذه ا�م وھذه اط�ور ��وا5د إ� ھذه ا
�ن أ������ و@ ��ون ����� ���رف،  � و-�ت 5��� �� ��Uذى �� إ� أن ���ت���2�رھ ��U��� كأ+����� و�ط�ر، Cم ��د ذ

�� ��د ذك 5راخ و+دت أ��� ��وم �ول ا�راخ، و��طف ����� و�رق ��، وإذا ط�رت و��رت @ �رق و أ����� وھ� .
� 2ذف �5 ����2 ھذه ار������ $.   

�� ھذه ا��ر�5، �5 أ��o�� �oزاوج و��واoد و���oو ���o �و+oد ��o 1��وھ�ذا أ�-� � ��  ادواب +�ل $ ����o�� $ درo2
و ��ء. إ�+�ده �5 ھذه اد��� ���� ���5 ��ھ����، و�ن +�ل 5��� ���� و@ �+وز أن ���oرض ���o  @ �ك أن & ���

o2درة  5��� إ@ -رر، $ +�ل 5���o��� �o، وoو oم ��oن إ@ ا���o-�را���ت وا��1رب �س  $ 5) ��1ل ��ذا <�ق $
ق، ��ف <���1 و5��� ھذا ا�م و5��� ھذه ا�داوة �ن أ�� إ���، و�ذك�>�س ���� إ@  ا ��أ�-� ��ذا <�ق $ ا���ع ا

   .ا@��داء ��� ادواب و��� ا������ت

��ر +��م، وھو أن ����ر اo�A��ن وأن ��oرف  � <���1 إ@ ��ر �ظ�م ھ�7ھ�@ �ك أ�-� أن & ���� 5��� ���� وأ�� �
ّو�� ��ون �5 �-ر��، وأن ���� أن ����ط و����ظ ��� �� ���� $ و��� ��  أن � �5 ھذه اد��� �� ��ون �5 ������

،�(���ن، T5ن ���� ��ر  ���� ����� ا����م ا�� <���1 وذ �أن $ اذي <���1 وھو اذي   أن ��رفإذا �<ر $ ���
ا���ع �7�داء ���رس ���� �� �+oد، �o��5 أ�o�+ �oل �o���ع رز�o2  ���ل �رز��2، وأ�� أ�-� <�ق �� أ�داء، <�ق �� ھذه

وأ�ره �7ن ����ر  ا��وا��ت، �5ذك أ�-� +�ل (���ن رز�2 و2و�� وPذاء �ن ھذه ا��وا��ت و�ن P�رھ�، و2و�� �ن ھذه
   .<�ق $ ���� و�7<ذ �ن ذك ��رة و�و�ظ��5 

�o او�oوش، �oل  �5b ا�����، أ�ره �7ن ���ل �oن �oل زو+o�ن اo�C�ن o�5�ر ���� أ�� �� أ�+� �و�� ذ�ر $ ��o�� $
�Cوا��ت ��ل ���� ذ�را وأ�����5ل �ن ا�Aل ذ�را وأ��C ��� ��واد و�ن ا�1ر �oذك  او�وش و�ل ا��رات و�ل ا

��o ر�� �o�oف أ�����o وأ��oل أ�oداءھ�؟ ���� �o�oف أ��oل ا�oUم : ذك، ذ�روا أ�� �o2ل �ن ا-7ن و�ن ا��ز و�� أ���و
إ�� �7+�ل �����o أ��o�� �o  :�15ل. �ل أ�ت �� رب: أ�ت اذي +��ت ا�داوة أم أ��؟ �15ل: و����� �داوة، �15ل $ وا���ع

��o�� �oض، o���5ت  ��-o�� دي���ع@ ����دى و@ ���o�o5 اo����� �oواء ھoذا ھoو ا�o��ور، وإن ��oن ��oض  ا�oUم وا
�ط�ور وط��1 ���رات وا���ع و��وھ� وط��1 (���ن و�����o ا����oم، و�oن  إ��� ط��1ت إ�� +�ل ط��1: ا����ء �2ل
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َ ":� :$ إ@ أ�� أ�ره �1و� �� ذ�ر ْ ُ
ِا��ل /��� �ن �ل زو��fن ا�f:Aن  ِْ ْ َ ْ َ َْ َ ُْ ^ ْْ ِ ِ  o��5ل $ أو �o�ر $ �o ھoذه او�oوش وأoف ِ

   .�����، ��ل �ن اط�ور �ن �ل زو+�ن ا�C�ن

ا��رات ��� اذر وا��ل وا��و-� و�� أ����� و�ذك �oن �9�oر ا��وا��oت أ�oره  و�ذك �ن ا��رات أ�� ���ت ��ك
$ 5 ،�� �o2در ���o أن �<��o1�> �o�1  $. أ@ ��1ط4 أي �و+د ��د ذoك: ��bل �ن �ل زو+�ن ا�C�ن؛ ���� وھ�����o��

� +د�دا وو ا��د�ت، و$ �� <�ق ا�رض �ث ھذه��� �+و�ث :ادواب، 5���، ��� �5 2و َ �� �ن �ل دا�� َ�/ٍ ِ ِ+ ََ ْ) ُ
��ر : أي 

   . 5��� ھذه ادواب �5 أر+���9

ْو�� �ن ���ل �رز��2 �ذا أ<�ر ���7 ِ َ َ ��َدا�� /. ا�رض إ? �"� � رز  َ ْ +ُ ْ ِ ِ + َ + ِْ ِ َ ِ ٍ    .��7��� رز��2 و��7��� Pذاؤھ� َ

ط�oورا ��7�o� �oرزق إ�o أن  � ذك رأى ��را، ��� ذ�روا أن ط�9را ا���ر �o�� �o5ن، o5�<ر $ ����oر ا�A��ن 5 وو
�� �رز��2؛ و�ذا @ �و+oد ��o� 4�oت +و��o و@ �o�د �oن او�oوش  أ��ه أ+��، و�ذك �C�ر �ن ا��رات ��ر $ ���

(C� وع، @ �+د+(�o��ن o2دْظ��� أو و�) ��ت ھزا@ أو ��ت �ن ا+و ��ت �ن ا ��o�� $ رھ�>o� �o� ع، ادواب ا

���ت �ر�� إذا ���ر ا�ر��o،  ��وت �ن ا�زال؛ وذك �ن $ ���� أ�م ا�A��ن أن ���� �5 2و��� P �5ذا��9، وإن
��ت �Cل ادواب ا�� �ذھب �5 أ���ن ���دة ����ط����o و���1ب؛ ���� ��ك (���ن، 75��� $ �7ن ������o و� �ر�� و

   .ھزا@ ��د ا��+� ��� @ ��وت

�ooرا�P دتoo+ل وooھ ،�oo��� �ooوا��� �oo��� دoo+� ل أنoo15 رات�oo���ooت +و��oo؟ أو و+ooدت �����oo� �ooت +و��oo أو  وأ�1� �oo��oo ا
���ورا ��ت �ن ا+وع أو P�ر ذك، @ �ك أن ھذا �ْو�� �ن :�1د�ر $ ������؛ �دل ���� ھذا ا�ص، 2ول $ ��� ِ َ َ 

َدا�� /. ا�رض إ? �"�  + َْ ْ +ِ ِ َ ِ ٍ َ��َ� رز  ُ ْ ِ ِ ���o  ادا� �o��oم �oل � �o�oدب ���o ا�رض ���o اط�oور + 4o1� أن ��U��o� @ �o��T5
�oo��� دبo� ره $: ا�رض؛ وأن�oo� ذيoo�ظ��oo اoo� oo��ر �ط�ooب رز�oo�2 ا �oo���oo� ،�ooل ذooك د�ooل  ��oo�� ذهooد ھoo+ذي أو

   .�5ذك �1�� ا�<�و�2ت .ا�و+ودات و��ر �� أ���ب ارزق

وا��وا��ت ا���ر�� و�� 5���، و�ذك ادواب ا��ر�� �C� 4oر���o ا���oر 5���o  إن ھذه ا�<�و�2ت ا+��د وا���ت: �1ول
�ظ�� �ن أو+دھ� م �و+د أ����� د�ل ���ْ � د إ@ِوم ��oن ��o �و+o, وم �و+دھ� اط��49, َ�oو�� �����o� ربoو�oذا , ا

�ْأم :�<�طب ���ده �1و �وا �ن ;�ر �.ء أم ھم ا���6�ون َ"6َ ُ ُْ ُِ ِ َِ َ ُْ َُ ْ َ ٍ ْ ُأي م ُ�<�1وا �ن P�ر ��oء وoم ��و�oوا ھoم ِْ َ 1�ن ْ�o>, ا
   .5) �د �م �ن <�ق

ق <���1 دواب �� <�1ت �ن P�ر ��ء �لو�ذك ھذه ا�> ��ق <��o�1؛ 5����oر , �o> �o����o ا�رض  �o� 4o��+ كو�ذ
ق ا���م �5 ذك�>����4 إ�  .و+��4 اط���, و��رف � +��4 أ�واع ا���دة, 5��ظ�� �ق ا��ظ�م, و��رف �ظ�� ا

��  . �)م أ�� ا

  

��م و�Aر��م و���د��  م4N� 6"ق ا��
�P� و�ظم 6"

  

 �oo��ن، وا�oo)ة واoo�)م ���oo أ�ooرف ا�ر��oo�ن ����oo��� �ooد و���oo آ�oo��oo�م $ اooر��ن اooر��م، ا��ooد & رب ا
  . و���� أ+���ن

���o� : �oد��C ا�وزا��o2 �oل: �د��C أ�oو ا�U�oرة �o2ل:  �2ل +��ر و�د��C ���� �2ل-ر��� $ ����-�2ل  �o�ل �و�o2
��ر ��ط� �2ل: و�م ھم �� رب؟ �2ل: �2ل. �)���9: �2ل�� رب �ن ��ك �5 ا���ء؟ : ا�)م ��Cط : ا�o� دد �ل�و�م 

�oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooدد ا�oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooراب: �ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo2ل .  

�د��C ���ذ �ن <�د �ن زھ�oر �oن : �د��C ���د �ن <�ف ا��1)�� �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل
إن $ �ز : $ �ن �)م ر-� $ ����� �2ل��وان �ن ���م �ن ��د $ �ن ��ب �ن �و�ف �ن ��د ا�)م �ن ��د 

�4o ا�ظ�oوم �� �o�oؤدى إ��o : و+ل <�ق ا�)��9 �5��ووا ��� أ2دا��م را��5 رءو��م �15وا ر��� �4 �ن أ�oت؟ �o2ل
  . ظ)���

: �o2ل�oد ��C��o��ن اoCوري : �oد��C �ؤ�oل �o2ل: �د��C ���د �ن ا��o2 ��Cل: �د��C ���د �ن ا���س �ن أ�وب �2ل: �2ل
�o� �oن �o+رة و@ �و-4o إ�oرة إ@ :  �2ل-ر��� $ ����-�د��C �ز�د �ن أ�� ز��د �ن ��د $ �ن ا��رث �ن ��ب 

 �o� رشo�و��ك �و�ل ��� �ر45 ��م ذك إ� $ ���رك و���� وإن �)��9 ا���ء أ�oCر �oن �oدد ا�oراب وإن ����o ا
  . ��ن ��ب أ�دھم إ� ����� ���رة <�����9 ��م



 120

���د �ن +��د ا���� �2ل: �د��C ���ن �ن أ��د ا1ط�ن �2ل: �2ل ��Cش : �دo���oن ا� �o�روا�د��C إ�راھ�م �ن ���oد ا
�ن �ز�د �ن ��د $ �ن ا��رث -��� �ن �o+رة رط��o و@ ���o�� إ@ �و�oل ��o�� �oك ���7o $ :  �2ل-ر��� $ ���

َو?  وھذا �5 ا���ب -ر��� $ ����- ���ت �ل �وم �2ل ا���ش �ز و+ل ������ ورطو���� إذا رط�ت و����� إذا َ
ٍرطب و? ���س إ? /. ���ب ���ن  ِ ِ ٍ ُِ َ َ ٍَ ِ ِ ٍَ + َ ْ .  

��د ا��Uر �ن : وف �2ل�د��C ر�: �د��C +��ل �ن ��د ار��ن �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل ��Cد�
 �o��� $ ��o� �o���oن ا �o���� $ �o-س ر�o��ا��ن أ�و ��زم �ن إ�را9�ل �ن أ�� ���� �ن �+�ھد �oن ا�oن 

�س �ن <�ق $ أ�Cر �ن ا�)��9 �� �ن ��ء ���ت إ@ و��ك �و�ل ��� : و��م �2ل .  

��ل �oن : �ن ��د ا�ز�ز �����oس �o2ل�د��C أ��د : �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل��o�ن إo��oد�o- ��Cرة 
@ �1طر ��ن ��oك ���oم إ@ :  �2ل-ر��� $ ����-�د��C ��وان �ن ��رو �ن أ�� ازاھر�� �ن ��ب : ���ش �2ل

�2ل ��وان وزاد 5�� P�ره وذك أ��� �ط�� <o��� و�o�ت �ط��o� �oوة o�5ن . ���ت ���� �ط�ر �ن <��� $ �ز و+ل
  . ك �Cرت ا�)��9ھ��

+�ر�ل ���� اo�)م : �د��C -�رة �ن ا�)ء �ن ھ�رون �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن أ�� ���ر ار��� �2ل: �2ل
�د��C ا�ن ���oد : �د��C +��ر �ن أ��د �2ل: �2ل. �5 �ل �وم ا���P�� �5 ا�وCر Cم ����ض �5ل 2طرة �<�ق ���� ��ك

��ر �ن ھ�رون �oن �: �2ل ��Cب �دo�ن �وo� ر�o� نo� ��o�1�-�oد ا+��oل �oن �ط��o ا�o�� $ �oل-ر���o2  : & إن
  . ���رك و���� ���� ��1ل � �د1ن إن ��ور اد��� ���� �5 �1رة إ�����

����U أن �5 ��ض ا���وات �) ���� ��9�� M�o���oم ��oك وo� 4o2ن �o����� : ���ت ���� �1ول: �د��C +��ر �2ل: �2ل
M��� ن إ@ :  �2ل.��ك 9�2م��و�5 ��ض ا���وات ��ك � �ن ا��ون �دد ا��� واCرى و�دد �+وم ا���ء �� 5��� 

������ ���1�� @ �U�� ز و+ل�وإن ���� ا�رش �م 2رون ��ن أطراف 2رو��م : �2ل. و����� ��ن و����ن ���د $ 
  . ورءو��م �1دار <�����9 ��� وا�رش 5وق ا1رون

�د��C �ن +�س : �د��C ���د ا+ر�ري �2ل: �د��C ���ر �ن +��ر �2ل: �د��C ا�ن أ�� زا9دة �2ل:  �2ل�د��C +��ر: �2ل
� 5���� �1ول���إذا �-� �Cث ا��ل ��ث $ ���رك و���� أر��� أ5واج �oن ا�)o>75 �o�9ذ o5وج ���oم : إ� �وف ا

o5وج ���oم ��oث �+�oء اo���ل �o15ل ھoؤ@ء ��ر�2 ا���ء و5وج ���oم �Uر��o اo���ء وo5وج ��oث �+�oء ا+�oوب و
  . ����ن $ و�2ل ھؤ@ء ا��د & و�2ل ھؤ@ء @ إ� ا@ $ و�2ل ھؤ@ء $ أ��ر ��� ��رخ اد�وك �ن ا��ر

�دoC ��Cور : �د��C ��ص �ن ��ر �2ل: �د��C أ�و أ��� ���د �ن إ�راھ�م �2ل: �د��C ���د �ن إ�راھ�م �ن داود �2ل: �2ل
د �ن ��دان �ن ���ذ �ن +�ل وا�ر��ض �ن ��ر�� : �د �2ل�ن �ز�> ��Cد�-����� أن ر�ول $ ��� $ -ر-� $ 

�����ك �� �ؤف اW�C إ� ا�ور و@ : إن & �ز و+ل ���� ���� �ن �ور و���� �ن  W�C���M �1ول: ���� و��م �2ل
  .  oooooooo�2وب ���ooooooooدك ا�ooooooooؤ���ن �ط�foooooooo ا�ooooooooور �ooooooooرد اW�Coooooooo و@ �ooooooooرد اoooooooo� W�Cooooooooر ا�ooooooooور أooooooooف �oooooooo�ن

�oن ��ر��o : �د��C ���� �ن ���ب �2ل: �د��C ���د �ن ��ل �2ل: �2ل �o�ن أ�o�ر��o�- $ �oد��C إ�oراھ�م �oن ا��oم 
�إن �5 ا���ء ���� ��1ل � إ�����ل و أذن � M��5 أذ�� �ن آذا�� 5��M اoر��ن ��oت �oن �o5 اo���وات :  �2ل-���

  . و�oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooن �ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo5 ا�رض

����� �ن ���د �2-� أھل اري �ن +��ر �ن : �د��C ز�د �2ل: �د��C ���� �2ل: ��C ���د �ن ��ل �2ل�د: �2ل ��Cد�
إن & �ز و+ل ���� ��وغ ��� أھل ا+�� :  �2ل-ر��� $ ����-أ�� ا�U�رة �ن ��ر �ن �ط�� �ن ��ب ا����ر 

ooooو أن ����oooo أ<ooooرج �ooooن ���oooo أھooooل ����ooooooooذھب �oooo-وء اoooo��س�ooooن �ooooوم <�ooooق إ�oooo أن �oooo1وم ا �oooo�+  .  ا

��د $ �ن ���د �ن ز�ر��o2 �oل: �2ل ��Cل: �د�o2 ���o� ��Cدo� :ل�o2 ب�o���oدo���� ��Cر أ�oو ا��oم : �oد��C ز�oد �oن ا
� �o2ل:  �2ل-ر��� $ ����-ا��ھ�� �ن ��2دة �oرك و���o�� ر�o�+: �ن رأى <��1 �ن <��1 �5و�م 5�� �� �o��oزل ا

ْو���ل �رش ر�ك /و �م �و َ ُ ْ ) َ َ ْ َ ْ َ َْ َُ َ َ ِ ��:��A ذP�ٌ َ َ َِ ٍ َِ �o����� �واھ��� �7�د و�زة و��ن و+��ل ��� إذا +�oس  ��9(������ ا
�� �� �o15ل: �ر��� ��دى ����oرك و���o�� ��o�� ���اوا�oد ا�o�1ر ا�oوم & : �ن ا��ك ا�وم؟ �5م �+�� أ�د �5ط��� 

  . �+oooooooooooooooزى �oooooooooooooooل ��oooooooooooooooس ��ooooooooooooooo� �ooooooooooooooo��ت @ ظ�oooooooooooooooم ا�oooooooooooooooوم إن $ �oooooooooooooooر�4 ا�ooooooooooooooo��ب

ب �2ل: �2ل�P ن أ��د �ن ���د �ن���د $ �ن ��م  ��Cء �2ل: �د(���ل : �د��C ���د �ن إ�راھ�م �ن ا��o�إ ��Cدo�
��oد ا��oد �oن وھoب : �ن ��د ا�ر�م �2ل ��Cدo�-��o�� $ �oل-ر���o2  :$ م إنoC �o��� قo�>� ل أراد أنo+ز وo� 

ا�رش �15ل �ن �5ون �ن ا�)��9 ��دد ا1طر وا�طر وا�+ر واورق و�ل رطب و���oس o� �o5ر أو ��oر وoم ��oن 
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ھ��ك 2طر و@ �طر و@ �+ر و@ ورق و@ رطب و@ ���س و@ ���ء و@ أرض و@ <�oق �<�oوق و@ أ+oل ��oدود 
����o ا��o�ط أن و@ رزق �1وت و@ ��س و@ �2ر و@ � �o5 ن�o� نo�+م �زھر و@ �ل داج و@ ���oر ذات أ�oراج و

  . ��<�ق ذك ��� ��� +رى �5 ا�وح و���� ا�1م و�)��9 ��را�� أ2دا��م ��)ز�2 أ����5م ��ط�� ������م

�م ����o أ-��oف �o5: أ�2وا ا�رش ��5 2دروا ��� إ2)� Cم �2ل: Cم �2ل �م�oCن أ��C وة �ن �75دھم ��فo1 اo�دة وا
�� وا�Uظ�o وا�ظ��o�9(� �o ��را��o أo2دا��م ��oط�� ������oم ��)ز�o2 أo2دا��م oCم �o2ل �oم�+�oأo�2وا : وا�+دة وا

�م ���� ��)ز�2 أ���5�oم أ��5��oم ا���o� �oن ا��oر : ا�رش ��5 2دروا ��� إ2)�، Cم �2ل �م�Cن �75دھم ��ف أ��
أo�2وا ا�oرش : ك ا��ر �ذ�ب اW�C ��ره و@ ذك اW�C �ط�f ا��ر ��رده، Cم �2ل �oموأ����5م ا���ل �ن اW�C، 5) ذ

�  . ��5 2دروا ��� إ2)

�م ����oo أ-��oف �)�oo�9 أ��5��ooم �oن ا�ooرق ا<�ooطف وأ��5��oم �ooن ار�ooد : oCم �oo2ل�ooC4 أ�oف را��oo� دھمoo�75 نo�
م ��oف <��oس �)�o�9 أ��5��oم �oن اoر�M ا���oف أ�2وا ا�رش ��5 2دروا ��� إ2)� o�75دھ: ا��1ف، Cم �2ل �م

  . وأ����5م �ن ا���ب ا���ف، 5) ذك ا���ف �ز�ل ذك ا���ف و@ ذك ا���ف �ز�ل ذك ا���ف

�م أ��5��oم �oن اظ���o وأ��5��oم �oن : Cم �2ل �م�oCدس أ��o� ف�o� دھمoم أ�oC �oأ�2وا ا�oرش o2 �o�5دروا ���o إ2)
أo�2وا ا�oرش o2 �o�5دروا ���o : ذھب �واد اظ��� و@ ��ك اظ��� �ذھب �ذك ا�ور، Cم �2ل �ما�ور، 5) ذك ا�ور �

�م؛ �5)��9 أ����5م �ن ادر وأ����5م �ن از�رد، 5) ذoك اoدر �oذھب : إ2)�، Cم �2ل�C4 أ����ن �75دھم ��ف �
  . ���ع ذك از�رد ا�<-ر و@ ذك از�رد �ز�ل ���ع ذك ادر

�� o5وق �ر��o و��oوي : أ�2وا ا�رش ��5 2دروا ��� إ2)�، �15ل $ �ز و+ل: ل �مCم �2�oوار�� �oو�ز��o و+)
�م وأ-���5م أ�د ا�Jد�ن ودھر اداھر�ن �� 2در�م ��� إ2)�o إ@ ��o 15وoوا�C�7� و أ�دد��م��� <��1 و�ظ���  : @

�م �5ظم ����م و�دت أر+��م ��وي �75ر $ �ز و+ل ا��oك �ول و@ 2وة إ@ ��& �15وھ� �5��1ل ا�رش ��� رءو�
  . أن ���ب ا��� ا��ظم ��ت أر+��م �5��1ل ا�رش ��� رءو��م

  . �5& ���رك و���� ���ل �ر�� @ �ن ��+� إ��م و�ن ا����دھم T5ذا أ����م ��ل $ �ز و+ل �ر�� ��� ��ن �د��

�oد��C إ���oق �oن : �د��C ���� �ن ا�ري ا�روزي �o2ل: راھ�م �ن ا+��د �2ل�د��C إ�: �د��C +��ر �ن أ��د �2ل: �2ل
�ن ���ول : �رار ا������ �2ل ��������o و��oم:  �o2ل-ر-� $ ���-�د��C ر�ن ا $ ��o� $ ولo�ل ر�o2 : إن

 وھoو ا��oد �5 ���� ا�رش أر��� أ�)ك ��ك ��� �ورة ��د ا�ور وھو ا�ن آدم و��ك ��o� �oورة �o�د اo���ع
��� ھذه و��ك ��� �ورة ��د : و��ك ��� �ورة ��د ا����م وھو اCور �2ل�� ���5 زال P-��ن �ذ �وم ا�+ل إ

 . اط�ر ا��ر 

  

�U، وا�C�ر ���� P�ر ��Cت ��دا،  ����� �5 ھذه ا�CJر �� +�ء �5 ��� ا�)��9، @ �ك أن �C�را �ن ھذه ا�CJر 5�����
و�ن 2د ورد �C�ر �5 ا���د�ث ا����C ا�����، �ذك أ�-� 2د ورد ��  ���1 �ن ا�<��ر اA�را9����،2د ��ون ��-�� �

�ظ���م �دل ��� �Cرة ���  .ا�)��9 و

  

  

�"�  ا��
�P� �ن ��ث ا��Aرة وا�

  

���� و��م �� أ�ري �� �1ول $ ��� ���Cُم د<�ت ا��ت ا���oور To5ذا ھoو �د<�o� �oل �oوم  :C�5ر��م دل ���� 2ول ا ْ

��� �Cر��م �ل �وم �ن أ��م اد��� �ن ��ن <�ق $ اد��� �د<�� ����د 5��  ھذا د�ل Cم @ ��ودون إ�� ���ون أف ��ك
اد���؛ ذك د�ل ��� �Cرة  أف ��ك، Cم �5 ا�وم ا ���C�P ��7�رھم Cم �5 ا�وم اذي ��ده �P ��7�رھم إ� آ<ر ���ون

��9(�   .ھؤ@ء ا

���� و��م د�ل أ�-� 2و� ���و�ن ا $: ��و��oك 9�o2م ِأن �9ط �� 5��� �و-4o أر�4o أ�4��o إ@  أطت ا���ء و�ق 
اذ�ن �5 ا���ء، وأ�� �ظ���oم أو �ظ�o�� �oض ���oم  �و-4 أر�4 أ���4 د�ل ��� �Cرة ا�)��9 أو را�4 أو ��+د

   .�ن ���� ا�رش و��وھم
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��� $ ��� ����o� �o1��رة  :� و��م�C5ت �5 ا�د�ث ا���M 2و �oَأذن � أن أ�دث �ن ��ك �� ��ن ���� أذ��o إ ِ ُ

�ظ�� <��1 إذا ��ن �ن ���� أذ��o  @ �ك أن ھذا د�ل ���. ����ن <ر��� و�5 ��ض اروا��ت ���رة ��� <�����9
 �1��� �   .<��1 $ھ�ذا   ھذه ا����5 �5�ف ��1�� +�ده؛ �واء ��ن ��� ھ��ل ا�A��ن أو ��� P�ر ذك-����� أي-إ

   .�Cرة ا�)��9 و�5 ھذه ا�CJر �� �دل ���, 2د ����� �5 ھذه ا���د�ث

َورد �5 ��ض ا�CJر ا�� ����� وP �5�رھ� أن $ و�ل ��ل 2طرة �ن ا�طر ���� ��ددھ� ��� �41 �5 ا�و-4o اoذي  ^َ
ِ�ن اذي ���� ھذ.. �ل 2طرة �ن ا�طر , ا�رض أ�ر $ �و2و��� 5�� �ن  �oذك! ا ا�طoر و2طرا��o إ@ اoذي <��o1؟َ

ُأ�-� ����� أ�� �� �ن �+رة إ@ و�ل $ ��� �)��9 و@ ��1ط ور�2 إ@ و��ك �-��� �5 �و-��� اذي ��1ط 5��، و2د  ّ
��م $ ���� ��� ��1ط و��� ���ت ����� د�ل ذك �ن �َو? :ا1رآن 2ول $ ��� ٍ��� /. ظ"��ت ا�رض و? رطfب  َ ِ ِ ٍْ َُ َ ْ َ + ََ ْ ُِ َ

َو? ٍ ���س إ? /. ���بَ ِ َِ + ِ ٍ ِ ٍ���ن َ ِ ُ ��� ���  �o����ت ��� و+� ا�رض؛ ��� <ردل أو ��o� �oر أو ��oو ذoك �oن أ�o� �o+ر 
���ت ار�oل  ب أ�-� �دد أوراق ا�+ر و��م �دد���� 2د ��م و2ت ������ وو2ت +����5 و��ب ذك، و�� �ب إ@ و$

  .أو���2 و��و ذك ّو��م �دد ���ت ا�راب، و�ل �ذك �)��9 ����ون ذك و�1ررو�� و�1درون

  

��P
  ا����� �ن 6"ق ا��

  

� ط����o و@ ���oو��؛ ���o5 �o 2وo �ذك أ�-� 2د أ<�ر $ ���� أن ا�)��9 <�1وا ط��� �o� @ �����o�o����رون �oن
�َ�����رون �ن ���د�� و? �����رون ����ون ا�"�ل َ? :��� ْ ُ ) َ ُ ُ ْ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ+ ََ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ ْ َوا�:��ر ? ��4رون َِ ُ َ َ َ َُ +ْ َ

أي @ ����1م ��ب و@ �5ور و@  
<د��� �م ��ل ��ء، و�ن +�لو ��ب، <��1م $ ����� ّط���� و���د��، و���م ��C�ر �ن ا����ل �4 أ�� ������ 

���م �Cوا�� ،���7رھم $ �� و�دم ������م، وo���م  �ل ���م ��) �1وم ��؛ �ظ�ر �ذك ط����م �رب ������ و���
�ْ�ل :أ��م �ط��ون & ��� �5 2ول $ ��� َ �ُ���د ��ر�ون ? ��� ِ ْ َ ُ َ ُ ََ َ ٌْ َو:� ����ول وھم �I�ره �	�"ونِ ُُ َْ ْ َ ْ َ ِْ ِ َ ِ ِْ ِ َ ُ َ

ْ�	"fم ��f� �fن أ�fد��م   ُِ ِ ْ ْ َ َ ْ ََ َ َ
ِو�� 6"4�م و? ��4	ون إ? ��ن َِ ُ َ َ ُ َ َِ + َ َْ َ َْ َْ �Cَار� � و��� �5 َْ��� �ْو�م �ن :2و ِ ْ َ ِ�"ك /. ا����وات َ ِ ٍَ َ + ���4�م ���P إ? ََ� .:M� ? + ْ َِ ً َ ُ َ ُْ ُ َْ َ ِ

ِ�ن �	د ِْ َ ْ �Cذن � ��ن ���ء و�رI� َأن ْ َ َ ُ َ َ ََ ْ َ ِْ ُ + َ ْ َ
 .   

� �5 ا��ر وذ�روا أ�� �� �زل 2ول $���: ��"NI�ِ ِ ْ �ر و�� أدراك َُ�َ َ َ َ َ َْ َ �ر ? ���f. و? �fذر �وا�f� ��f�"رَf� �f� ِ َ َ َُ َ + ُ َ ْ ُ َ َْ َ َ َِ ٌِ َ َ
  �f��"�َ ْ ََ

َ��	� ��ر َ َ َْ َ �o�ر وأ��oم أ�oCر اo1وم أ أن اoذ�ن ��oذ�و��م �oز�م ���oد �2ل ا��ر�ون �ن أھل ��� ِ ���o� ر�o��o5 (o5 ا
�1وون ذك ��� و+� ا�دق �5 �ظرھم، أ��م �دد �C�ر �� أھل ��� . ���م وا�دا أ (5���Uوا �ل ����U� :�9و��م، �1وون

  .......... :�2ل ��رة ���م وا�دا أو �� �9���Uوا وا�دا Cم ذ�روا أ�-� أن أ�� +�ل ��Uب �ل

  

�� و��ز ا�6"ق أ��م ��  ظ�� ا�رب�ظ�� ا��6"و �ت د��ل �"� �ظ�� �ن 6"

  

��ن، و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن��و���o آ�o و���  ���o��o��� �oد ��م $ ار��ن ار��م، ا��د & رب ا
������� و��م �5 ����ر اA���ن أ+���ن �5 �د�ث أر��ن اA���ن ا���ور 2ول ا $ ���: �o��9(أن �ؤ�ن ��& و� 

 +�ل �ن أر��ن اA���ن اA���ن ���)��9 �5و ر�oن �oن أر��oن و���� ور��� وا�وم اJ<ر و�ؤ�ن ��1در <�ره و�ره

   .و�� أ��� ذك اA���ن ا���، و+�ءت ا���د�ث �5 ��� <�ق ا�)��9 و�ظم <��1م و�Cر��م و���د��م

 

��ظ�� $ ��� ��� وا�رض �5ن آ���� ������ <�oق اo���وات. اذي <��1م ��� ھذه ا<��1 و@ �ك أن ذك ��� �دل 
ق: دا�� أي و�� �ث 5���� �ن�o>�ظ��o ا ������ده؛ ���دل ��� ا���د  ����� ��َ�ن اJ��ت ا َ ,�o��و���o , +�رو��o و

ْ<�ق ھذه ا�<�و�2ت �Uo�رھ� و���رھTo5 ،�oن �Uo�ر ا�<�و�o2ت, ���ل 2در�� �+oز ا<�oق أن  َ �o1�> �oظ�� �o��د�oل 
�ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo�C� واooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo1�>�.  

���<وا 5��C  �oم, ّو�ر��وا 2وا���9, ّو�ر��وا أ�-�ءھ�, ��وروھ�, أو ذرة,  أن �<�1وا ��و-���� �5و ا+��4 ا<�ق ���م
� !�� ا��ط��وا ذك �U� 4رھ�, و�+��وا �5 دا<��� أ�-�ءھ� و���5ذھ�, رو���o�� $ ت�o�م آoظ�و�oذا , o� ��1�>5ن أ

�ْو�ن أظ�oم ��oن �oذھب �<�oق �<��5 �o1�o1�>وا ذرة أو �<�o1وا �oرة أو �<�o1وا :+�ء �5 ا�د�ث ا1د�� 2ول $ ��� َ 

 ��� ا�ر �U� 4رھ� ��وروھ� ��� ��ون �Cل ا���-�<�1وا ھذه اذرة و@ ھذه ا�رة  @ �1درون ��� أن: أي ���رة

أي @ , ����ل ����C و�ذك اo���رة  ���ث إ��� 5��� ط���� وP)��5، و5��� ���1 إذا د�5ت و�1�ت ���ت وأ���ت-ا�����
   . ھذا �5 أ�Uر ا�<�و�2ت�1درون
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�oo1درون ��ooC� �ooل ھooذه  �ooذك �� �oo5�ooر ا�<�و�oo2ت �ooواء �ooن ا+��ooدات أو �ooن ا���ر��ooت؛ أي ُ��oô�ن أ��ooم @ و��oo1ل
�6�ُ"ق :ا�<�و�2ت؛ وذك �2ل ��� ْ ََ

ِا����وات وا�رض أ��ر �ن f"6ق ا�:�fس  ِ+ َ ْْ ْْ ِ ُِ َ ْ َ َ َ +َ ِ َ
� <�oق اo���وات  ا����o أن $ �o��

�و��؟ ��ف ��+ز �ن <��1 �رة ��C�� ��oد �و��o  وا�رض �4 �ظ��� و�4 ��ر <���1 �5�ف �4 ذك @ ���د ا�A��ن ��د
�  .�را��؟ Cم �ذك ��ر �� <�ق $ ���

  

  ا:���م ا��6"و �ت ا���� إ��  ���ن

  

���oو : �و�� ���و و���ر، وo2�م ���رك �ط��� �4: 2�م: أو ا�� 5��� ���ة ��1�م إ� 2���ن, �����رف أن ا�<�و�2ت ا
�T5ك ���ھد ا�+رة �U�رة ��oد�� ���oت ���o و+�o ا�رض oCم  ا��+�ر وا�����ت: و���ر و��� @ ���رك �ط���؛ �Cل

 و اoذي <�oق ا<�oق �� �o�o��ء وأ��oت ھoذهو2د ا��دت و��oرت و��oت د�oل ���o أن $ ھo ���ھدھ� ��د ��� أو ��وات،

�oل @ , 5��� �o��oة ��وا���o وo�س, ا�<�و�2ت و+���� ����� و+�ل �� Pذاء ���ت �� و���و و���oر و�oن o�س 5���o روح
و������ <o-ر��� وزھورھ�o , �5و��� �����, ���ت و���ت �1ط4 و@ ��7م و�ن إذا 15دت اUذاء وھو ا��ء, ��س ���ء

   .و��Cرھ� و��وھ�وأوا��� 

  

  ا:���م ا���وا:�ت ا����ر�� إ��  ���ن

  

وإ���o ھoو أرواح وأ��oس؛ ھoذا اo1�م  2�م � أ+��د و2�م �س � أ+o��د: أ�� ا��وا��ت ا���ر�� ���T5 ��1�م إ� 2���ن
o�س �oم , و�oن �<�oون ���o ا��o�ن, ���1ق أ��oم �و+oودون, ��ر�� �<ر�2م, و@ �راھم, اذي ھو أرواح @ ���ھدھم

+�ل , و+ودھم ���5م ا+ن أرواح �) أ+��د ���1ق, $ ���� <��1م ��� ���ء أرواح �) أ+��د +��Cن و@ روح ���ھد،
<���o1م ا���o�� أ��oم أرواح �<oر�2م ا+o�د و@  $ �م ا1درة ��� ا���ل وا1درة ��� ا��ور ��ور �<����، و�oن

U� ���   .5��� ��ون�راھم �د<�ون �5 ا�رض ا

�رو�o2 و�رى �5, و�ذك أ�-� إذا ��ط $ أ�دھم د<ل �5 +�د ا�A��ن �o5و �o�� �o5�9 و�-�وإذا , و���oن ���o, أ
ِ�در ��، وھو أ�-� �س � 1Cل ا���ل �ن +�م ا�A��ن م ���ھد وم ِ , �oCر أو أ�oن ذ���oم إ��o+ �5 و أن أ�دھم د<ل

ھو ��� ھoو، وھoو �4o ذoك  �ل. و@ ��U�ر ���1C أو <���, ھرا @ ��U�ر �رؤ������ �� �U�ر +�م ذك ا�A��ن ظ� Cم <رج
����o إذا -oرب؛ o�5و د�oل  �)���، وإذا @��� ��Uب ��� رو�� ��Uب ��� روح ا�A��ن 4o1� مoو�����o؛ ���oث أن ا�

��� أ��م أرواح @ ��س ��م.   

���C@ �oراھم و@ �o��ھدھم و@ �oدري ��> , �o��o أ����o1�> �oم: ا���ط�ن ھم أ�o-� أرواح �o) أ+o��د أي: �ذك ا1�م ا
�ظ�� اذي <��1م @ �ك أن ھذا د�ل. ����م و@ �� ������م �������o و��oم ���7oم �)�o�ون .  $ ��o� �o��2د أ<�ر ا

 و���ذ و���ذ 5��, أ�� ����ط ����: ���� إن ا��ط�ن �+ري �ن ا�ن آدم �+رى ادم :��� $ ���� و��م ا�A��ن �1ول
   .و�+ري �ن +�ده ��� �+ري ادم �5 +�ده, +�ده �5

و+oد  أو و�ط ا�oف أو اoذراع أ���o+ �oرح, أو رأس ا4��A و+د 5�� دم, ِإ���� ُو+َد 5�� دم ا�A��ن و ��ط أو +رح
@ �oك أن و@ ���ر �� وذك <���  ,ھل ��س ��؟ @ ��س ��, ھو د�ل ��� أن ا��ط�ن ���ذ �5 +�د ا�A��ن, 5�� دم

�(�ن �ر :ھذا �ن <�ق $ ���� ��ل إ� ا�1ب، �2ل ��� َ ْ ِا�و�واس ا�6:�س ا�ذي �و�وس /. Nدور ا�:�س ِ ِ ِ ِ+ + َِ ُ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ َِ ِ + ْ ْ
�5و  

ذك د�ل ��� أن  �5ل, اذ�ر �ذا و�ذا, اذ�ر �ذا: إ� �ذا، و�1ولو�د�وه . ّو�ذ�ره أ���ء, و�و�وس 5�� ��ل إ� ا�1ب
� إذا ��ط� ��T5 ���ذ �5 +�د اo�A��ن، و�oن إذا ا����oذ��� $ �o�� , �o�وا�ه و��o� كو���oن �oذ�ر $ ا�<�oس؛ وoذ

   .و<����

  

�م�  ذ�ر ا��
�P� و�ظم 6"

  

� أر: �ذك �ن ھذا ا+�س أ�-��o�� $ مo�1�> ��9(��oن أ+o��د �o1وما ���U��o� �oك  وا����o، أرواح �o) أ+o��د؛ وoذ
����� و��م وا��س �و $ ��� ���و���1 ���� او�� و��د�C ��� أ�ر �� و���o5 �1 , و@ �راه أ�د ��زل ا��ك ��� ا

   .�ر+4 �� �راه أ�د ��ن �و� ���2 �� أر�ل ��، Cم

To5ن ا��oك ��oزل �C�oرا ��oورة ,  أ�ط�ھم $ ���� ا1درة ���o ا�o��ل,أ+��د @ �ك أن ھذا د�ل ��� أ��م أرواح �)
وP�oره، o�5ذا �o)  و���م ا��س أن ھذا إ���ن، ��� ���ور ��ورة د��o� �oن <����o ا����o, ���ور ��ورة ر+ل ,ر+ل

ق �������>�م أ���oل؛ ���oم �oن ھoو �Uo�ر إن ھؤ@ء: ��د ذك �1ول. �ك د�ل ��� 2درة ا ��9(� و���oم �oن ھoو ا
  .���ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooر
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���� و��م �2ل ورد �5 �د�ث أن $ ��� ��� �� 5��� �و-4 أر�4o أ�4��o إ@ و5��o �9ط أطت ا���ء و�ق �� أن :ا
و���ن أن ��ون ا�راد , <���1 2در أر�4 أ���4 أر�4 أ���4؛ ���ن أن ��ون ھ��ك ��ك 2در ��ك 9�2م أو را�4 أو ��+د

� �oن ا�)�o�9 �4أن ا���ء �����9 �س 5��� �و-4 أر�o> 4ود , أ���o�1�)�o�9 ار�4o واo�+د وا1��oم وا�� �o9��� لo�
���د�� اذ�ن �� أن �oم  @ �ك أن ھذا د�ل ��� أن �Cل ھذا, وا���Cوا �� أ�روا ��, <��1م $ ����o�� $ س، ذ�ر�+ا

�ِ���ل :أ+���، �15ل ��� ِ 
ث و َAو �:A� ��:أو�. أ� 
َا��
�P� ر� َ َ َ ْ ُ ُ ََ َ ً َ ُْ َْ ٍَ ِ ِ ِ َِ َر��عُ َ ُ �o��م �oن �oP ����  أو �oC(C ن أو�o���+
���� $ ��� ����5 �ور�� ا�o�> �oق  ���� ا�)م رأى +�ر�ل و��م أر���، و2د ��ون ��-�م أ�Cر، 2د �Cت أن ا

� �����9 +��ح 2د �د ا�5ق �� .   

� � ��� �o�o1در �o1درة $ أن ���oCل ��oورة, �4 أ�� أ����� ���oور ��oورة ر+oل, �����9 +��ح �5ذا �ن <�ق $ ���

   .ا�5ق  أ�� 2د �د-��� ذ�ر �5 ھذا ا�د�ث-وأ�� <���1 ا�� <�ق ����� , إ���ن ���9ر ا��س

2د �رف أن ا�رش �1ف , �� @ ���ط �� إ@ $ �م�ن +��� <�ق $ ���� �ن ا�)��9 ���� ا�رش ورد �5 �ظم <�1
2د ورد o�� �5ض ا���د�oث أو ا�oCJر أن ا�oرش �o��� ا�ر��o إ��o1��� �o أ1�oت  ,ا�<�و�2ت، وأ�� @ ���ط �� إ@ $

� �oدراھم ����o أ1�oت o5 وأن ا���وات ا��4 وا�ر-�ن ا��4 �5 ا�ر��, ���1 أ1�ت ��)ة �ن ا�رض, 5)ة �7رض
َو�fن :و��4 أر-�ن �5 2و�o, ذ�ر $ ��4 ���وات.. �رس، ا���وات ِ �ن َ"Af� ا�رض+ ُ َْ ْْ ِ ِ َ

  �o�ر�o5ذ�ر ��oد ذoك أن ا
َو�= ا��4 ����وات وا�رض َ�ر��� ا����وات وا�رض َِ ْ َ َ َ + B َْ ْ ِ ُِ ُ

   .ا��4 ��: أي 

 

�U�رة إذا ��ب  وھذا �Uرھ� ������ إ� ا�ر��، �ذك أ�-� ���� ا�ر��, ھذه �ظ�� ا���وات وا�رض وإذا ��ن
 ھoذه �ظ��o إذا ���oت! �U�oل ھoذه ا���o1؟ إ� ا�oرش، ا�ر��o5 �o ا�oرش ���o� �o1ن �د�oد أ1�oت �7oرض o5)ة، ��oذا

�ooooooooooooooooooooooooooooooooooooو����� �oooooooooooooooooooooooooooooooooooo�9(�  .ا�ooooooooooooooooooooooooooooooooooooرش Toooooooooooooooooooooooooooooooooooo5ن ا

ُو���ل :���� �2ل ِ ْ َ َ �f�:��A ذfP�م �و�ٌ�رش ر�ك /fو  َ َ َ ْ َ ُ ْ ) َ َ ْ َِ ٍ َِ َ َْ � ���C� �o�9(� �o����oون ا�oرش، و�o2ل $: أي َ�o��: ذ�نfَا� ِ + 

���f� �fرش و�ن �و�	ون ا�"���ُ ) َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َُ َ ْ ُْ َ ْون ���fد ر��fمِ ِ ) َ ْ َِ ِ َ ��o�� ل�o2رى :وfَو� ََ
ِا��
f�P� ��f/�ن �fن �fول ا�	fرش  ْ َ ْ َ َ َْ َ ِْ ْ َِ ِ) َ َ

�5�oف  
��o�1�> �oم �o2ل! ��ف ����و��؟ ظ��� وھذا ��ره وھذا ����،����و�� وھذه  �<���o1م ��oل �ر��o، : ورد أن $ ���

��ن؟ �15ل ��ف ���ل: �2وا��أ�� , ������M �5م ���ط��وا أن ����وه إ@, ا���وه ��ظ��� أو �<��1: �ر�ك وأ�ت رب ا
M�����م ز+ل �� ,M����   .���� �5 2و��م و�����م �ن ��ل ا�رش ��ون ھذا5, و����ون $ ����, ��ررون ا

�ظم ���َ�ذك ورد أ�-� �� �دل  o� �o5د�ث �o5 ا��o�M أن . وأ��م @ ��o�1�> ��oم و@ �o1در o2درھم إ@ $, <���1م ِ
������o� �o1��رة ��9����o  أذن � أن أ�دث :��� $ ���� و��م �2ل ا �o�ن ��ك �ن ا�)��9 �� ��ن ����o أذ��o إ
����1، ا���ق ھو��  ��� �ا���ب؛ ���� ���� ا�ذن أ�����؛ ���� �1دار ر���2 ھذا ا�1دار �o��رة  ��ن ���� أذ�� إ

����1 ��ف ��ون �1�� +�ده أو <�����9 أو �   �1�� <���1؟ ����� �9���T5 ،ذا ��ن ھذا ����5 �� ��ن ���� أذ�� إ

�ر��5-@ �ك أ��م  �� ���ْ <�ق �ن <�ق $- وأن ��oون , وأن ��oون �oم ����o, @ �د أن ��ون �م 2درة و�ن, حأروا, َ
  .����oooooooooooooooooون ا�oooooooooooooooooرش وoooooooooooooooooذك و��oooooooooooooooooوا ���7oooooooooooooooooم, �oooooooooooooooooم ooooooooooooooooo2وة

o�َذك �)�o�9 آ<oرون �ooن P�oر ����o ا�ooرش �oم �ظoم �ظ��o ھooذه , �o�> �oo5�Cق و�ظ� @ �o�oo1در o2درھ� إ@ $ و�ooم, ِ
ق؛�>�ظ�� ا ��� واذي 2درھ� 2در ��� <���1 �4 ��رھ� و�4 �ظ��,  <���T5��1 اذي أو+دھ� واذي ا�<�و�2ت �دل 

ذك، @ �oك أن ھoذا د�oل ���o  أ�دا��� وأروا���، 2در أ�-� ��� <���1 �4 ��و��� و�C� 4ر��� و�U�ر أ����� و�� أ���
ق�ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo>�ظ��ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ا.  

�ظ�� �ن <��o�1 وأو+oدھ� �5�)م �5 ھذه ا�<�و�2ت إ��� ���ق وإذ, ذ�رت وو��ت ���دل ��� �o>ا �رo5ت �ظ��o ا
َ��ون أھ) أن ُ��ظم ��T5 �ذك ^ َ ,�oظ���ظ��o اoذي ھoذه �ظ��o  ,وأن �و�د و���د و�ده @ �ر�ك �؛ ��o�� �oرد ��oذه ا��
  !�5�ف ��ظ��� �ذا��؟, �<�و���2

  

  ا���4ر /. �ظ�� ا��6"و �ت ���ل إ�� �	ظ�م �

  

ق  �رo�5وا �<�و�o2 إ�o ر���oو@, �ذك أ�-� ��ون ذك دا��5 ����د إ�o أن �و�oدوه�o>و@ �+��oوا �o� $ 4oر��� أو , ا
وأ��م , أو <�1وا �ن �راب, +��وا �4 $ أ�دادا، أ��م <�1وا �ن ��ء ���ن �����؛ ���م ���ھدون أن ھؤ@ء ا�ر��ء اذ�ن

�ق, ا�راب ��ودون إ�>ق؟ �1س ھذا�5�ف �, و���ھدون أ�-� أ��م <��1م -9�ل و�U�ر ������ إ� ا�>! ا�<�وق ��
   !و��ف ���د أو ��رف � ��ء �ن �ق $ ����؟
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� ھoو اoذي �o���ق أن ��ظoم و��+oل واJن �o���4 ھذا �)�oو�� �����o� ربإo� �o)م أ��o  �ك أو-M د�ل ��� أن ا

��  . ا

  

  ذ�ر ا��
�P� ا��و�"�ن /. ا����وات وا�ر�Cن

  

��ن، وا�oo)ة واoo�)م ���oo أ�ooرف ا�ر��oo�ن ����oo��� �ooد و���oo آoo� �oo�م $ اooر��ن اooر��م، ا��ooد &�oo� رب ا
  .  ذ�ر ا�)��9 ا�و���ن �5 ا���وات وا�ر-�ن-ر��� $ ����-�2ل . و���� أ+���ن

�ن ���م �ن -�-م �2ل: �د��C أ�و �ر�ب �2ل: �د��C +��ر �ن أ��د �ن �5رس �2ل: �2ل ��1��د��C : �د��C �2��� �ن 
���ر �ن ���ر ر-� $ ���: ن ا���ري �2لا� �: أ@ أ�دCك �ن ر�ول $ ��� $ ���� و��م �2ت ��� �2ل: �2ل 

إن & ���رك و���� ���� أ�ط�ه أ���ء ا<)9ق ���م o�5و 9�o2م ��o�2 �oري إذا : �2ل � ر�ول $ ��� $ ���� و��م
����� ���د ��� $ ���� و��م :  �)ة إ@ ���ه ����� وا�م أ��� �15ل�ت إ� �وم ا1���� �5�س أ�د �ن أ��� ��� 

��� ذك ار+ل ��ل وا�د ��را  �  . ������ �C�را ��� ���ك 5)ن 5���� ارب ���رك و���

7ت �+�ھoدا ر���o $ : �د��C ����ن �ن ا���ش �2ل: �د��C أ�و �ذ��� �2ل: �2ل �د��C ���د �ن ز�ر�� ا1ر�� �2ل�
������� �َو�: � �ن 2و ُوم ��وم ا����د َ َ َ ْْ َ ْ ُ   . ھم ا�)��9: �2لَُ

�د��C ھ��م �ن ا��Cم �ن +��ز �ن ��Cت �ن أ�س ر-� : �د��C �ر�W �ن �و�س �2ل: �2ل �د��C ���د �ن ���ب �2ل
���oم : و�د��C ���د �2ل: $ ���� و��م �2لر�ول $ ��� : $ ��� �2ل �oن أ�oا� �oو�س وأ<�ر�o� نo� W�رo� ��Cد�

��ر �ن ا<ط�ب ر-� $ ��� �2ل: �2ل ��Cآدم �2ل: �د ��Cن : �دo� ر��نo�د��C إ�را9�ل �ن أ�� إ���oق �oن ��oد ا
رأى ر�ول $ ��� $ ����o و��oم +�ر�oل o> �o�� �o5-راء o2د : �ز�د �ن ��د $ �ن ���ود ر-� $ ��� �2ل

  . �F �� ��ن ا���ء وا�رض 

���د $ �2ل: �د��C أ�و ��ر �ن أ�� ���� �2ل: �2ل أ<�ر�� أ�و ���� �2ل ��Cد : �د���د��C إ�را9�ل �ن أ�� إ���ق �ن 
�oز و+oل �oَ�f� �fذب ا�f4ؤاد ��f رأى : ار��ن �ن �ز�د �ن ��د $ ر-� $ ��� �5 2و َ َ َ َُ َ ُ َْ رأى ر�oول $ : �o2لَ

  . �ل ���� ا�)م �5 ���� ر5رف 2د �د �� ��ن ا���ء وا�رض ��� $ ���� و��م +�ر

�oن �o�روق : �د��C ھد�� �2ل: �2ل أ<�ر�� ا�ن أ�� ���م �2ل �����د��C ���د �ن ���� �ن �ط�ء �ن ا��9ب �ن ا
رأ�ت +�ر�ل ���� ا�)م ���ط� o2د �o� �o� Fo�ن :  ���� أن ر�ول $ ��� $ ���� و��م �2ل�ن ��9�� ر-� $

<�15�ن ���� C��ب ��دس ���ق ����� ا�ؤؤ وا��2وت ا .  

�د��C ز�ر�o� �oن أ��o زاo9دة �oن ا�oن : �د��C أ�و أ���� �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �2ل: �2ل �د��C أ�و ��ر ا�زار �2ل
�ن ��روق �2لأ�وع �ن ا ���� : ��9���oز و+oل -ر-� $ ����-�2ت  �o+fAم د:f�/ �fد�� : ِأرأ�ت 2و َ ََ ََ �2oت+ُ :

  . .. +�ر�ل ���� ا�)م ��ن ��7�� �5 �ورة ار+ل وأ�� أ��ه ھذه ا�رة �5 �ور�� ا�� �ور��

��د $ �ن ��ر �ن أ��ن �2ل: د ا�زار �2ل�2ل �د��C أ��د �ن ��� ��Cم : �دo����oن زاo9دة �oن  ���+�د��C ���ن ا
رأى ر�ول $ ��� $ ���� و��م +�ر�ل ���� اo�)م o� �o5ور�� ��oد : �ن زر �ن ��د $ ر-� $ ��� �2ل

  . ا�درة � �����9 +��ح 

���د $ �ن �و�� �oن �و�o� �oن ���oدة : ���ر �2ل�د��C إ���ق �ن : �2ل �د��C ���د �ن إ�راھ�م �ن داود �2ل ��Cد�
�2oت �o��� $ �o-ر ��o9���ن أ�� ���� �oن  M�ن ���� �ن أ�� ا���ث �ن أ�� �� : $ ��o� $ ولo�ل ر�o2

�و�oدك �oذا �oن ا����o : ��م �o2ل: و��ب ذاك �2ل: وددت أ�� رأ��ك �5 �ور�ك �2ل: ���� و��م +�ر�ل ���� ا�)م
اUر2د 1�5�� ر�ول $ ��� $ ���� و��م �و�ده �5�ر +���o� �oن أ+���o5 �o�د أo5ق اo���ء �� �o� �o�oرى �oن �1�4 

  . ا���ء ��ء 
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�د��C ����ن �oن o2�س �oن : �د��C ��ران �2ل: �د��C ���د �ن ���د �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ��د $ �ن ��دان �2ل: �2ل
 ���َو��د رآه :ز�وھب �ن �رة �ن ��د $ ر-� $  َْ َ ُ َ َْ َ� أ6رى َ ْ ُ   . رأى ��� ��2�� ادر ��1طر ��� ا�1ل: �2لً

ًو��د رآه :ز�f� �د��C ��ر �ن 2�س �ن وھب �ن �رة �ن ��د $ : �د��C ���د �ن ا��ر �2ل: �2ل �د��C او�د �2ل َ َْ َ ُ َ َْ َ

َأ6رى  ْ رأى ر�ول $ ��� $ ���� و��م +�ر�ل ����1 ر+��� ���درة ����� ادر ���7 2طر ا�طر ��� ا�1ل : �2لُ
 .  

�oدo� ��C��ن �oن : �o2ل�د��C ز�د �ن ا���oب : �د��C �ؤ�ل �ن إھ�ب �2ل: �2ل �د��C أ��د �ن ا��ن �ن ��د ا��ك �2ل
����o : �د��C ���ن �ن ��د ار��ن �ن أ�� وا9ل �ن ��د $ ر-� $ ��� �o2ل: وا2د �2ل $ ��o� $ ولo�ل ر�o2

  . أ���� +�ر�ل �5 <-ر ����1 �� ادر : و��م

���ر �ن ا�رات �: �د��C أ�و ا���س ا���ن �ن ��� �2ل: �2ل �د��C او�د �ن أ��ن �2ل ���ن أ���ط �ن ا�دي 2رأ 
  . +�ر�ooooooooooooooooooooooل ����oooooooooooooooooooooo اoooooooooooooooooooooo�)م: �ooooooooooooooooooooooزل ��oooooooooooooooooooooo اooooooooooooooooooooooروح ا��oooooooooooooooooooooo�ن �oooooooooooooooooooooo2ل

��ر �ن ��ر �2ل ��Cواري �2ل: �2ل �د���oد ا�ز�oز �oن ���oر �o2ل: ���ت أ��د �ن أ�� ا ��Cد� : �o���ا�oم +�ر�oل 
o���دع �o2ل�oد��C ا�o��ن �oن ا: أ<�ر�� ���د �ن إ�oراھ�م �oن داود �o2ل: ا�)م �5 ا�)��9 <�دم ر�� �ز و+ل �2ل :

�ن ا��� ��� : �د��C ���� �ن �����ن ا+��� �2ل ����ن +��ر ر-� $  �����د��C ا�ن 5-�ل �ن �+�د �ن ا
  . روح ا1دس +�ر�ل ���� ا�)م : $ ���� و��م �2ل

��د $ �ن ��ران �2ل: �2ل �د��C إ���ق �ن أ��د �2ل ��Cن �2ل: �د�����ق �ن ���إ ��Cأ: �د ��Cت �د��C ن��و ���ن 
 ��ن ا-��ك ر��� $ ��� �4N ��P
ًّ�وم ��وم ا�روح وا�� َُ َ َ ُ B َ ْ َُ َ ِ َ ْ ُ �oد��C أ��oد : �o2ل. اروح +�ر�ل ���� اo�)م: �2لَ

�oد��C : �د��C ���ن �ن وا2د �2ل: ز�د �ن ا���ب �2ل�د��C : �د��C �ؤ�ل �ن إھ�ب �2ل: �ن ا��ن �ن ��د ا��ك �2ل
���o2 �oل $ �o-د $ رo������o و��oم: ���م �ن أ�� ا�+oود �oن أ��o واo9ل �oن  $ ��o� $ ولo�ل ر�o2 : تo�رأ

� �����9 +��ح  �����  . +�ر�ل ���� ا�)م ��د �درة ا

�د��C ا�ر���� �ن 2�س �ن ���م �ن ��د $ ر-�o : �2ل�د��C ���د �ن أ�� ز�دون : �2ل �د��C إ�راھ�م ا��Aم �2ل
َ��د رأى �ن آ��ت ر�� ا���رى : $ ��� �2ل ْ ) َ َ َُ ْ َِ ِ ِْ َْ رأى ���د ��� $ ���� و��م +�ر�ل �5 �ور��  �o��9���o : �2لَ

  . +��ح �� ���� +��ح إ@ 2د �د �� ��ن ا��رق وا�Uرب 

��د $ �ن ���د �ن ا���س �2ل ��Cل: �2ل �د�o2 ���o� ��Cدo� :ل�o2 رةo�U��oد�o� ��Cوان �oن ��oرو �oن : �oد��C أ�oو ا
��ده �� : �ر�M �ن ���د ر��� $ ���� �2ل ����� و��م إ� ا���ء 75و�� $ �ز و+ل إ $ ��� ����� ��د ا

� <oر ��o+دا o�5م �oزل �o���� ����oن ذي ا+�oروت وا���oوت ���5 أ�س +�ر�ل: أو�� �2ل�oرب ���رك و�� �د�و ا
��ده �� C ،�-2م ر45 رأ�� 5رأ��� �o1�> �o5 اoذي <�oق ����o ��ظoوم . وا��ر��ء وا�ظ�� �Cم 2-� $ �ز و+ل إ

ه o�2ل ذoك إ@ ��o� �oور أ+���� ��ز�ر+د وا�ؤؤ وا��2وت >5�oل إ�o أن �o� �o�ن ����o2 �oد �oد ا�o5ق و��oت @ أرا
�<���� وأ�Cر �� ��ت أراه ��� �ورة د��� ا����o و��oت أ�����o @ أراه o�2ل ذoك إ@ �� �o�oرى ار+oل �o� ����oن 

  . وراء اUر��ل 

�دo��+ ��Cر �oن ��o�د ر���o $ : �د��C ��1وب ا��1 �2ل: �د��C أ�و ار��4 ازھرا�� �2ل: أ<�ر�� أ�و ���� �2ل: �2ل
�5 ��ز و+ل��� �ٍ���م ا��Mب /
 �ظ�ر �"� ;��� أ�دا إ? �fن ار�f� �Cfن ر�fول :  2و ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َْ ًِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ+ َ َ َ َ َْ ِ ْ َ ُ $ ��o� لo�أي +�ر

ً/Y:� ��"ك �ن ��ن �د�� و�ن 6"�4 رNدا ���� و��م  ْ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ َُ +ِ ُِ ُ ْأن  fد أي أر��� �oن ا�)4o� �o�9 +�ر�oل o���م أي ���oد َ َْ َ

ًأ�"Mوا ر��?ت ر��م وأ��ط ��� �د��م وأ��N �ل �.ء �fددا  َ ََ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ) َ َ ٍْ َ ُ+ ْ َْ َ َِ َِ َ ُ َِ َ ِ و�o� �oزل +�ر�oل �o��ء �oن اoو�� إ@ و���o2 : �oلِ
��9(�  . أر��� ��ظ� �ن ا

��د ار��ن �ن داود �2ل ��Cء �2ل: �2ل �د(��د��C �+�ج �ن : �د��C �و�� �ن أ�وب ا����� �2ل: �د��C ھ)ل �ن ا
���o2 �oل���د �ن ����ن �ن ���� �ن ���ل �ن أ�� از�راء �ن أ�� ���ود ر- $ � : $ ��o� $ ولo�ل ر�o2

 . أول �ن ���4 �وم ا1���� +�ر�ل Cم ����9�ل Cم ���� أو �و�� Cم أ2وم أ�� ارا�4 : ���� و��م
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���� ا�)م ذ�ر ا����oء أن وظ���o  ����� ھذه ا���د�ث وا�CJر ����ق ���)��9 و���<ص ��ك او�� اذي ھو +�ر�ل
 �و�ل ��1طر ا1طر اذي ھو ا��ء وا�طر؛ �ن ��o وأن إ�را5�ل, ���ة ا�1وب و��؛ �ن او�� ��أن ��زل �� +�ر�ل

و�5 ��2 �زول اoو�� ���o ا���o , ���م ���� ا�)م ��زل ��� ا�)��9 ذ�روا أن +�ر�ل. ���ة ا���ت و���ة ا�رض
, اo2رأ �o2 :�oل, U5ط��o: إ�� +�ءه وھو �5 ا�Uر �5 �ورة ر+ل �o1ول :أول �� �زل ���� �1ول, ��� $ ���� و��م

أ�oرف  و@, @ أ�o�ن: أي أ��o1� �oرئ �o�2 :�oت, اo2رأ: oCم �o2ل, د75<ذ�� U5ط�� ��� ��c ��� ا+�, �� أ�� ��1رئ: �2ت
�2oت �o, و�ن @ �oراه P�oره, +�ءه �5 �ورة إ���ن, ا1راءة �oأھ� �oَإذا +�oءك  ا�رأ��o ا��o ھ�o <د�+�o و��o ر+4o إ

�15oت, $ ���� و��oم �oراه و�ن ا��� ���, ءه وھ� @ �راه+�, 75<�ر�� : �o���� �o5 1رب�o� �o�T5 نo+إن ��oن �oن ا
��� ���   .�ل ذھب,  �5م �1رب- ��2��� و�-د���-وأ�دت ���9 �ن +�دھ�, $ ���� و��م �5 �+رھ� و-�ت ا

�� ھ�ب، وأ�2ل- ���� �ن ا+ن-و ��ن ر9��: �2ت  , ����oن ا�)�o�9 اoذ�ن ���ر�oون أو ���o��ون  أ�����5 ذھب دل 
���� و��م �راه؛ �ن $ ���� <ص ا�����ء �7ن �روه إذا  ,أن �1ر�وا ���� وھ� ��� ��ك ا��ل �� �راه $ ��� ���وا

���� أن ا��� ��� $ : أو �5 ا��1, ورد �5 ��س ا�د�ث. ��زل ��و��.. و@ �راه �ن �و�م, و����وا ��زو� ,�زل 
َو��م �5ر ��� او�� ��د أن �زل ���� �ول �رة َ و�� �5ر وا1�5ده ��د ذك ��ر ����ق إ��o�� �o إ� �o��oم �oن اo�وق  ,َ

 5���ن رو�� +�ر�ل وأ�� ا��ك, أ�ت ر�ول $ �� ���د: T5ذا ��د ��داه ا��ك و�2ل, رءوس ا+��ل إ�� أن ��ردى �ن

  .و�oooooooooooooooooooooooooo5 ا��oooooooooooooooooooooooooo1 أ�oooooooooooooooooooooooooo-� أ� �oooooooooooooooooooooooooo�oooooooooooooooooooooooooo� 4�ooooooooooooooooooooooooooو��

س ���o �ر�o� �o�ن اo���ء وا�رض �o1ول 5ر�5ت رأ�� T5ذا ا��ك اoذي +�oء�� o� �o5راء :�1ول�o+ :تo�� ���o 5ر
ُأ��� ا��دAر َ�� 5+�ء و�زل ���� �ـ-  ���� Pطو��-دCرو��: �15ت ُ َ B) + ْ َ

1وة �5 و��� $ إ� آ<رھ� �� �������� � : 2و

�َ��"ُ َ َ�د�د ا��وى ذو �رة /���وى + ْ + ََ ََ ُ ٍُ ِ ِْ ِا�ôرة ُ أ�oزل ����o ھoذا اoو�� ھoذه �o� ��oن  :���o� ,�oد�د اo1وى ����o, اo1وة: ْ
   .����� أ�� ذو �رة ���� ذو 2وة وذو �دة

ْو��د :����ر 2ول $ �����ذك أ�-� �5  َ َ ِرآه ���/ق ا����ن َ ِ ِ ُِ ُ َْ ُْ ُ
���� و��م ط�ب رؤ��o +�ر�oل  $ ��� ���o5رآه  أن ا

+� : �o����o, ا�oUرب قأo5.. اo�رق �� :�o����o, أo5ق ا�o�رق: ����o, ا�o5ق وا�oد ا�o5Jق.. رآه �5��oق, ا�o5ق o2د �oد
���o -وإ��o , ورد �o5 ا�oد�ث أن  �o��o�+ �9���oح. ا�o5ق وأ�o2 �oد �oد, o�ّ�ن: أي, إ�� رآه �5��oق ا��o�ن: �1ول, اUروب
�ظ��o , أو +��o ا�oUرب, أي �د +�� ا��رق, ا+��ح �د ا�5ق ذك,  ��ر +���� وا�دا-����م �o�� (�oأo�س ذoك د
�ظoم <��o�1 ا��o1�> > �o؟ �o���5�oف ��oون �1��o  ,وا+��oح اوا�oد �o�د ا�o5ق, �oق �����o، وإذا ��oن  �o��o�+ �9���oح

   !و��ف ��ون �1�� ذا��؟! ا�+���؟

���ق؟, إذا ���ت ھذه �ظ�� ھذا ا�<�وق, �ظ�� �<�و�2ت $ ���� @ �ك أن ھذا د�ل �o>واوا�5!  4o2�oف ��ظ��o ا
���� ا�)م اذي ھو ��ك او�� دا أن +�ر�ل��� ���5+�ءه �رة �5 , $ ���� و��م �5 �ورة إ���ن ��9 ��زل ��� ا

و@ , َ@ ُ�oرى ����o أoCر اo��ر, �د�د �واد اo��ر, اC��ب �د�د ���ض :ر+ل ��� �5 �د�ث ��ر, �ورة ر+ل Pر�ب
�5  5ذھ�وا. ردوه: و�� ا���� �ن ا����9 و���� وأ+��� وا��رف �2ل �م, �5 �ورة إ���ن ھذا +�ءه, ��ر�5 ���م أ�د

   .إ���ن +�ء �5 �ورة ..���م د���م�� وأ�� +�ءھم, ���� ا�)م ا<��� 75<�رھم ���7 +�ر�ل, �5م �روا ���9, أCره

��������  إ��� رأ�� �رة د��� أم ���� 1�5ول �ذك ذ�ر أ�� ��ن ���Cل �C�را �5 �ورة د��� ا $ ��� ���إ� +�ب ا
����o و��oم، و��oد ا���oر,  ���4 �)����و���� @, ����� وإذا ھو, و��م $ ��o� �o��أ����o  :و���oم و�o2ل Cم <رج ا

   .أ�� ذك ار+ل اذي +�ءه �5ر5ت أو أ<�ر�� ��ذا و�ذا, 75و�� إ� +�ر�ل

ُوإ:� :���� :�5 ھذه ا�ورة ���ه $ ���� رو�� �2ل + ِ َ��:ز�ل رب ا�	����ن :زل �� ا�روح ا� َ ْ َ ْ َُ B َ ) َِ ِِ َ َُ َ ْ ََ ُ��fنِ ����o  أي +�ر�oل ِ
روح�o� ��o�� $ ��oم و�(�oo�5و , �oراھم ا��oس؛ أي أن أ�oل <���o1م أرواح و�oذا @, وذoك �ن ا�)�o�9 أرواح, ا

ُإ:� �ذك و�ف أ�-� ����ت �5 2ول $ ����ا���ن، و �زل �� اروح, و�ن و�ف ���7 أ��ن, روح + ٍ��ول ر�fول  ِ ُ َ ُْ َ َ
+�ر�م ذي  وة �:د ذي ا�	fرش ���fن �ط�fع fAم َ َ ٍُ ُ َ ْ َ +ٍ ِِ ِ ِ ٍ ِْ َ ْ ٍَ ٍأ��fن ِ ِ �oU ھoذا ّ����o أن ھoذا اo1رآن ����o2 :�� coول ر�oول, �����o ھoذه َ

�؛ ��� �ن ���د $ ا��oر��ن: أي, وأ�� �ر�م, وأ�� أ��ن - اذي ھو ھذا ا��ك-ار�ول��� $ ������oده  و�oن, �ر�م 
   .ا�ط���ن اذ�ن ����Cون �� أ�ر $ ��

ذ�ر . P�ره  �����1در ��� �� أ2دره $ ���� ��� @ �1در, 2وة 2و��, أي 2درة وا��ط��� و���ن وإ�� ذو 2وة؛, �5و �ر�م
 ���o - ر45 2راھم ��7ر $ ����-ر45 2راھم وإ��, د��رھم �5 ��ض ا�1ص أن $ ���� أ�ره أن ��1ب ��� 2وم وط

�: ��� �2ل, �2ب د��رھم: ����, ����م Cم ����2, ��4 أھل ا���ء ��M �)��م���: ��"/+ َ َ ��"/�� ��َ��ء أ�ر:� �	":� ���� َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ََ ِْ ِ َ َ َ
 

$ , @ �ك أن ھذا د�ل ��� �� أ�ط�ه $ ���� �oن اo1وة! �ن أ+���� أ�� ر45 ��ك ا1رى �+��ح: ھ�ذا 2وة ھذا ا��ك
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��� أن ��1ب �)دھم دون أن ��7ر ا��ك �����1 ���� �2در ,(��، و��o�9  �o�7� ��o أ�oرو�ن �دل ��� ا���Cل ا�o�� $َ َ
��د ذي ا�رش ����� ���د $ اذي ھو رب ا�رش :أي, ذو 2وة ��د ذي ا�رش ���ن؛ أي .   

��� ����� ���إ�� �زل ���� أ�Cر �ن أر��� آ@ف �رة، : ��� �2ل ��-�م, $ ���� و��م و��ن ھو اذي ��زل ��و�� 
����  وأ�� �� �-رت, و��زل أ�-� ������م و���وا�ر وا�واھ�, وراآ�� آ�� أو آ��ت أو � ��زل ��1رآن $ ��� ���ا

وoن , وم �o��7ذن ���o أ�oد o��2ك, ھذا ��ك ا�وت ���7ذن ���ك �� ���د: و�2ل ُو��م او�5ة +�ءه ا��ك اذي ھو +�ر�ل
�oooooooآد� �oooooo����ooooooo2 �ooooooض أو ��ooooooد ooooooo�2-�! إ�ooooooo آ<ooooooره, ��ooooooدك �oooooo��7ذن  �oooooooء، وأ��oooooo+ ذاoooooooھ�.  

���  �o�oدل ���o أ��o� �oن ��oزل! إ��� ��oت أ�oت �o� ��+�oن ا�رض, ھذا آ<ر �وطf أطؤه �5 ا�رض �)م ���ك: �2ل
و����.   

�ن ا��ر, اU�ب وأ�� ���� 5) �1در أ�د أن ����ن �ن و���؛ �و�� �ن ��م �   .و�و�� ��� �+�� $ ���

���� و��م �� أ�ري ��5�oو اذي +, ���Cل �U�رھ� و2د, 2د ���Cل ��ورة إ���ن $ ��� �����o  أ�1ظ�o و+�oء, �ء إ� ا
 ��� ورد �5 ا�د�ث -دا��-��� ��� ا�راق ور�ب, وP��� و�Fه ���� وإ�����, ّو�ق ���2 إ� ا��ت إ� ا��+د ا�رام
ر�oل ھ��oك؛ 2د�� ����  و�ذك أ�-� �� و�ل إ� ��ت ا�1دس. ا��ر ���� �ر�4, �-4 ��5ره ��د ����� طر�5��

   .أ���ھم $ أو أ�-رت أروا��م ���5 ��م ����

���o؟  و�oن: 2�oل و2ت اA�راء ���5 +�ء إ� ا���ء ا����15 M�oل �oن ھoذا؟ �o15ل +�ر�oل �ذك أ�-� �رج �� إ� ا���ء
 اo���وات ���oء وھ�oذا �o5! �� و��ن +�ء ���o �ر���: 5+�ءوا و��5وا، �2وا, ��م: و2د أر�ل إ��؟ �2ل: 2�ل ���د: �2ل

������,  �oدرة ا�����o- �+رة ا�����o-وھ��ك  ,���ء، إ� أن و�ل إ� ا���ء ا�o�� ل�o2 كْو��fد :وoذ َ َ َ  �fًرآه :ز� َ ْ َ ُ َ
َأ6رى �:د �درة ا��:��� �:دھ� �:� ا��Iوى َ َ َ ُ َ َْ ُْ ُْ + ْ َ ْ ْ َْ َ ْ َِ ِ ِ َا�� <�ق ����� رآه ��� �ور��: أي ِ ِ ُ , �o�5��ون رآه �رة �o5 ا�رض 

�����ْو��د :وھ� ا�ذ�ورة �5 �ورة ا��و�ر ,�د ا�5ق ��� �ور�� ا�� <�ق  َ َ ِرآه ���/ق ا����ن َ ِ ِ ُِ ُ َْ ُْ ُ
رى Cم رآه �رة أ< 

��� �ور�� �����ْو��fد :2و�o وھ�o ا�oذ�ورة �o5, 5وق ا���ء ا َ َ َ  �f:� دھ�f:� �f�ُرآه :ز�f� أf6رى �:fد �fدرة ا��:� ً+ ْ َ ْ ْ ْ ْ ََ َ ُ َ َ ُ ََ َ ْ َِ ِ ِ ِْ َُ

َا��Iوى َْ ْ
 .   

@ �>�ظ�� ا ���ْ��ث +�ل �ن <��1 ھؤ@ء, ق ������ و�����ك أن ھذا ��� د�ل  ا�)�o�9 اoذ�ن <�o�1م و�oورھم  َ
�ن إ���س, و�+��م �ن رؤ���� �ُإ:� :��� �2ل $ ��� + ْ�را�م ھو و ��"� �ن ��ث ? �رو:�م ِ ُْ ْ َ ْ َ َ َ َ ََ َ َُ ُ ُْ ُِ ُ ِ َ �Aنو+�ل <�ق ا��ن  �

   .2د�ر واذي � وزن و1Cل، و<�ق ھؤ@ء ��� ��ء و$ ��� �ل ��ء, ھذا ا+�د اذي ���و

  

  ا�L��ن ����Mب �ن �4Nت ا�����ن
  

�ooو�ر��� $ �ooم ور����oo����ن. اoo�)م �oo�و���oo $ و��ooم ���oo أ�ooرف  �oo�م $ اooر��ن اooر��م، ا��ooد & رب ا
َذ�ك :$ ���� �2ل. ���� أ+���نو��� آ� و ا�ر���ن ����� ���د ِ َا����ب ? ر�ب /�� ھدى �"����ن ا�fذ�ن �ؤ�:fون َ َ َ ً ُُ + َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َ ْ َ ُ+ ْ َ ْ

 

�M���ِب ْ َ ْ 1رآن ���7oم �ؤ��oون ��U�oب،  ھ�ذا ِ�o� دونo��� ن�ذo�oPب ���oم، و�oن  �oل ��o: واU�oب�دأ $ ���ت ا��1�ن ا
� إ���oن ��U�oب، وذoك ���oم  ا���دوا 5�� ��� <�ر ر��م و��� <�ر أ����ء $ ����، و�ن ا���وم�o�� &�� ن���Aأن ا

� وھoooooooم oooooooم �oooooooروه،�ooooooo�� &�ooooooo� ونoooooooؤ���د��م �ooooooo�� �ooooooo5دھم و�ooooooo��+ا �ooooooo5 زادواooooooo  .وoooooooو رأوه 

��9(�ر�ل اذ�ن ا<��ر $ ����و����ب ا��ز� و و�ذك �ؤ��ون ���� ,����oث ��oد  و�ذك �ؤ��ون, ا<��رھم ر����
�� و��� ��ون �5 �وم ا1���� و��� أ<�ر $ �� �ن��ا�ذاب أو ا���م �5 ادار اJ<رة، �ل ذك دا<ل  ا�وت و�7�راط ا

��� ������ و����، ��1وا ا�<��ر ا��د�2 �نا�<��ر ا��د�2 ا�� ��1وھ� �ن ر��م  �5 اA���ن ��U�ب، وا��دة 5�� 

�   .أ����ء $ ���

��� �دق ���+زات , ��ث أ+رى ��� �د��م <oوارق ا��oدات, ار�ل َ�� أ�� ������ أر�ل ُرُ��ُ� أ�2م ا�د�o� دھمo�وأ
أ�روا ا��oس  ؛ ��ثأ<�روا �7���ء ���ھدة, ^���ده ��� أ��م ��د2ون ��د2ون �5 �ل �� أ<�روا �� ا��ھرات ا�� دت

و��� , و��� �5 ا�واء, و��� ��� ا�رض, وا����� �ن ا�<�و�2ت ا��و��, أن ����روا ��� ���ھدو�� �ن اJ��ت ا����ت
   .�5 ا���ر و�� أ����� �ن اJ��ت

ا��o�M اoذي إذا �1�دة ا�o����ن، وھoو اA���oن  �ذك �� أ<�روا �� �ن ا��ور اU����A�5 ،���ن ��� وا��د�ق ��� ھو
5��� أ<�رھم $ ���� ��، و5��� ����و�o� �oن ا���oدات، و�oذا ا��oد�ق آ�oCر  ����وا �� وا��1دوه ��روا �ذك ��د2�ن

  .ا��د2�ن �5

  

  ��ل ا��ؤ�ن �ر�� ا��Nدق ��و��
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�o5 دo��+�د $ وo��� �o��ر+وه، رأ�<��5 و� ���رأ �رب إ��7o� �oواع اط���oت، ���د��o و��T5 o1ذا رأ�ت ا��دق ��& ���
� أن �����2؛ وذك ��� ��1ق �دق <�ر $، ��1ق أن ر�� ���� �oراه  رأ��� ����د ��� �ر�� ر�� ���� و�<�� $���

����و��� أن ���oده �oق  �5 �ل ا��وال، وأ�� @ �<�� ���� ��� <�5��، 5ذك ھو اذي ���� ��� أن �<�ف $ و�ط�4 
و��رط �5 أوا�ر $ ������، و���oل ��o�� �oه $ ���o  أ�ت اذي �41 �5 ا�����، و����ھل �5 اط���تا���دة، وإذا ر

   .إ����� �T5ك ��رف -�ف ��د��1، و-�ف

oم ��oن 2و� �oo��o+زه �oن ا�oCJم، ��+ooزه �o��2 �oo5 ذيo���o اط���oت و���  �oo�oث أن إ�����o ا �o���� ،ت�ooر����oن ا
���و-�ف إ����� و-�ف �� �5 ���2 �ن ا�o1�ن، �o�5ن أoCر ذoك ا1�oص  �، 5-�ف ��د��1ا@����Cر �ن ا����ل ا

   .ذك �5ل ا���9ت �5 ا����ل و��ن أCر

اA���oن �ظ�oر آ�CرھoC�� �oرة ا�o���ت وا��oد �oن اo���9ت، وأن  ��5رف �oذك أن o2وة, ھذا أCر �ن آ�Cر -�ف اA���ن
 o2د ��oون ��oدھم ��oل, ا����ت، و2د ��ون �4 ا���ة ��ء �ن ا��ل��Cرة ا���9ت و��2  -�ف اA���ن �ظ�ر أCره

   .اA���ن أو -��� وذك �ن ا��ب ھو �� ذ�ر�� �ن 2وة, و����ت، و���� �2��� و-���� ������ إ� P�رھم

  

�و�� ا�L��ن� ��4��  

  

� 5���o  �5وإذا أراد ا��د أن �1وي إ����� T5ن ���� أن ����4 ا�<��ر ا�� �5 ���ب ر�� و�o�� $ رo�>أ �o���� ����o، وا
�1���^ا)�T5 ،�1ذا ������ ورأى و�دق �� رأى أو �� ��4، رأى ��oف أن ر��o  وأ<�ر �ن ا��م, أ<�ر 5��� �ن ا��م ا َ

م, وأ�زل ��م ا�C)ت، وا��1م ���م �� �ذ�وا ر���, أ�واع ا�1و��ت أ�ل �����ة �� �� أو��o وم ���1وا, �ؤ��وا وأ��م 
   .���م، و$ �ز�ز ذو ا���1م ا��1م $, �ل ردوا ذك و���دوا, �� إ� أ�����9م

���1� ����C ���1� �� 1ن�ّ�ن �دق ��ذا وأ ْ َ �ّھذا أCر �oن �oذب، ھoذا أoCر ا��oذ�ب، : �1ول, ����� ��T5 ��ذر �ن ���1 $ ���
�� ھذا�>���ت, ار�oل ّ أ�+� أھل اA���ن اoذ�ن �oد2واوھ�ذا أ�-� رأى و��4 أن ر�� ������. أCر ا��o, و���oوا ا

��م أoCر اA���oن و9�5د��o أ� �o��oب ��+�oة , ار�ل و�ن ���م �ل أ�+�, وم ����م �ن ا�ذاب �� ��ل P�رھم �ن ا��ذ��ن
   .�ن أ�واع ا�ذاب

َو�ن آ�ن ��� و�2ل ذ�ر $ ���� أ�� أ�+� �و�� َ �� أ<�ر ���� أ��م �oذ�وا �+�oه -1ول $ ���� �, ��م $ ار��وا 5���: َْ
ْ/��"ك :$ ���� و�2ل ُ ْ َ

�� �ن �ل زو��ن اA:�ن وأھ"ك إ? �ن ��ق �"�� �/ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ ََ + ََ َْ ْ ِْ ِ َِ َ َ ُْ ُا��ول ^ ْ َ ْو�ن ْ َ ٌآ�ن و�� آ�ن �	� إ?  "�ل َ ِ َ + ِ ُ َ َ َ َ َ ََ َ 

.   

� ھل أ�ت ��دق, ا�1�� أھ��وا�o�� $ ن ,��ذا؟ ��دق ��؛ ��� <�ر �نf�ْو َ َ 
�f  � نf� دقfNًأ ِ ِِ + َ َُ ْ َ
رo5ت ��o ھoل �! ؟ 

M, ا��د�ق إ��, ��ب �+�ة �ن �+� �5 ا�����؟ إ�� اA���ن��ھل �ر5ت ��ب اذ�ن أھ���م $، ���o5 �o . إ�� ا��ل ا
�+Aم :2ول $ ��� َأ;ر :� �	fد ا���f �ن ُ ُِ َ ْ َ َْ َْ ْ َ

 �oر�2م؟ إ�oP ب�o� �o� ر؟o���, وا��oذ�ب,  ا�o�رھoذه  To5ذا �رo5ت أن. ورد ا
َأن ھoذا ���o2 �ُoوة اA���oن وا��oد�ق  ,و�5 �+�ة ھoذا, ��5رف ا��ب �5 ھ)ك ھذا, وھذه ����2 ا��1��ء, ����2 ا��1�ن َ َ

��� أن أط�ع ار�ول 5��� +�ء ��.  

  

  :��ذج �ن �Nر ا��ؤ�:�ن �"� إ���:�م

  

��oد د ذ�ر $ �ن ����o ھoودو��1ل ھ�ذا �5 �1�� ار�ل، 15 �oُأ��o�Pم �oذ�وه و���oوا o2د أ�طoوا �طo��  وأن, أ��o أر���o إ

َوإذا :و2وة، �15ل �م ِ َ�ط��م �ط��م ���ر�ن َ ِ + َ َ َْ ُْ ْ ُ َْ َ
ُو ��وا  َ ً�ن أ�د �:�  وة َ + َُ + َِ B َْ

واoذ�ن  ���5 ��وا ����2م $، وأ�+� ھودا 
أ�-� ��� ا��د  ��روا, أ��م ��روا ��� اA���ن، وو ھ+رھم أھ�وھم وأ2وا��م, ھؤ@ء اA���ن ا1وي ��ب �+�ة. ���

�ن �)دھم ,A�� تFك �ن �2و��م ا��oم ����oل o�2و��م ��oد�ق  .���نو��� ���ر�2 أ�2ر��م، وذ ���5ّذك اذ�ن �ذ�وه 
   .و�5 ��ذ���م, ذك ���� �5 -�ف إ�����م واد�وه ��P �9ر��� ��ن, �� +�ء ��

  

, o�2و��م �5ذ�ن �ؤ��ون ��ل �� أ<�ر $ ���� �� �ن ھذه ا�<��ر، ��To5م �o1وى اA���oن �o5 ,و��1ل �ذك �5 �1�� ار�ل
���C �5 ���� ون��-� �5, �مو�ك أ��، و��1ل �ذ���م ا���ا��د�ق ����ور ا�o�����1 ا��o أ<�oرت ���o  وC� �5رة أ

�oooooooooooooooooooooooo  .ار�ooooooooooooooooooooooooل، وا��oooooooooooooooooooooooo+ �ooooooooooooooooooooooooءت �oooooooooooooooooooooooo5 ا��ooooooooooooooooooooooooب ا��ز

���5ْك �ن آ�ن ����ث ��د ا�وت ��� ا����ل إ����� را�<� 2و��، إ����� �F ا�1وب و��� أ<�ر $ ���� �� �ن ا+زاء, َ ,
��: �ن آ�Cره, ا+��ل ارا���، ��5ن � آ�Cر �5 ا�1وب �نإ����� أ1Cل ��o�oن .. اo>Jرة وا�oزود �oدار, �Cرة ا����ل ا

أو ا@���oداد �o�� �oد ا�oوت؛ , ا@��C��oر: اA���oن  �ن آ�Cر ھoذا-�U�رھ� و���رھ�-آ�Cر ھذا اA���ن ا��د �ن ا���9ت 
َوذك �ن ا�ؤ�ن �دق ���7 @ ^ <�ق�د أن ���ث ا َ ,�o���� لo���o�ّدق , وأن �+oد �oل إ�o��ن ��o 2د��o, وأن �+�زى �oل 
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َ�وم :$ ���� �1ول ْ ٍ��د �ل :4س �� ��"ت �ن �6ر ��Cرا و�� ��"ت �ن �وء َ ُ َ َ َ ً َ ْ ُ ْ َ َْ ْ ُِ ِ ِ ِْ َْ ٍَ َ َ ُ ٍَ ْ B ً�ود �و أن ��:�� و��:� أ�دا �	�دا ِ ً + Bِ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ََ َُ َ َ ََ
 

��oر  ,��oر ���o اJ@م, ��oر ���o ا�oذاب, ��ر ��� ا��oوى, �ذك ��ر ��� ا@��)ء وا@����ن ���5ّ �دق وأ�1ن
   .��A���ن ��� ا�1ل �5 اد��� وا��ذ�ب، �5ذي ����م ��� ھذا ا��ر ھو ا��)ء �2و��م

َ��� ��ن ��-�م ُ���1 �5 اo��س , ��� ھو ���ور �5 ا��ر�
 ��م ا���رّ�ذ ورد أن ��ض ا����� اذ�ن أ���وا ���� ْ
َ@ �ط�o1ك �oن ھoذا او�oCق إ@ ��oد أن: �دره ا�+�رة ا���رة ا�����o، و��o1ل و�و-4 ���, �دة طو��� ُ ُِ و�oن oم , ���oر ْ

7وا, ���ر� �� �ْوم ُ�+�ُ�م إ �� ا���� ��-�م إ�  .� ھو ����و�و2ن ���� � و��رف, ��ذا؟ ��� �ؤ�ن ��دق..! ِ
����7o5رھم ����oر وأ<�oرھم ! أ�����o؟ �و ��، أ@ �رى إ� ��أ@ �����ر ��، أ@ �د: ��� $ ���� و��م، �15وا � ا

 و� �o��oده ذoك �oن د���o, ا����ر ��� رأ�� ��� ��ق ����ن 2د ��ن �ن ��ن ���2م �و-4: ���ل �ن ���2م، و�2ل

�o-ده إ�o أن ��oل , ٌأ���ط رؤوُ��� ��oددة, وا��ب �� دون �ظ�� �ن ا��مو���ط ��7��ط ا�د�د  �o5 و���o�رU�
 و@ ��ده ذك �ن د���o� ،�o اoذي ����oم ���o ھoذا ا��oر, ��� ��11وا +�ده و��� وھو �� Cم �+رو���, إ� ا�ظم

  .إ�� 2وة ا�1�ن, إ�� اA���ن! وا���ل؟

  

  �Nدق وا��ذبا?��
ء ���ف �	دن اL:��ن �ن ��ث ا

  

ُوھ�ذا اذ�ن �د2وا ��� أ<�ر $ ���� �5 ادار اJ<رة �ن ا+زاء ��� ا����ل ^ �� �ن ا+�� وا��ر َ��, و���م ھoذه, ا
و��� أن ��روا ��� ا@��)ء وا@����ن اذي ���م �5 ذات , ا���ق ����م ھذا ا��د�ق ��� أن ����وا, و�ذاب ھذه

��o�� $ ,ن�o�5  ذاoقھ��o�ا�U�oرب  وأن ��oروا ���o ا@��o)ء ��o أ��oم �oذ�وا �o�� �o5, ھoو اo��ب �o5 أن ����oوا ا
�َأ��ب :��-�م، أ�زل $ ��� َِ َ

ْا�:�س أن ��ر�وا أن ��و�وا آ�:� وھم ? ��4:ون و��د  َ ُ ْ َْ ْ َُ َ َُ ُ َ َ َ َ ُ ُُ َ + ُ ْ +ْ َ َ
ْ/�:� ا�ذ�ن �ن  �"�م  ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ + + َ

��ذا؟  

َ/"�	"�ن � ا�ذ�ن Nد وا و��	"�ن ا���ذ��ن + َ َ +ِ ِ َِ ْ َ َ + َ ََ ْ َ َ َ َ ْ َُ َُ َ�+ل أن �ظ�ر �ن ��م $ �دق إ�����o أن ا@��)ء: أي + ْو�oن ��oم �, َ َ �oذ�
ْأو �ن ��م -�ف, �5 إ�����    .و�ن ��م 2وة اA���ن, اA���ن �5 ���2 َ

َو�ن :أ<رى وذك �2ل $ ���� �5 آ�� ِ +ا�:�س �ن �	�د � �"� �رف /Yن أ���N �6ر اط�Iن َ ْ ُ َْ ََ ٌ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َْ ََ +ُ ِ ٍِ َ َ +  �f:�/ ����fNوإن أ �f�ٌ َ ْ ِْ ُِ َ َ ََ ْ ِ ِ
��ِا:�"ب �"� و� ِ ْ َ َ ََ َ َ ْ

أ�� ������م، �5ذي ��ون -�o�ف اA���oن إذا أ�> ���o�oر ورزق و���o و��o� ��oل  ��5ذا أ<�ر $ 
و�2�5 و�ذاب و��س  T5ذا ا���� وأ����� ���5 و�رض و�وت 2ر�ب أو ��وه و15ر, واط���9ن ��1 ��� �� ھو ���� وأ�ن

���1و-�ق و��و ذك ���ّواد�� أن , و�ب �� +�ء �� أو �� �����, ���� ّو�ذب ��� ھو, ار�د �ن �� ھو ����,  ا��1ب 
   .ذك د<و� �5 اA���ن ��ب ��9�1 و�� أ���

  .اA���ن -���� َ@ �ك أن ھذا ھو ا��ب �5 ا����ن $ ���� ��ض ا��س ��د�� ��ون

  

  أ���ب  وة ا�L��ن

  

<��1، و�ذك ا��7ل وا���ر 5��� �o�ن  وا@����ر ���,  ��ون ����� 2وة ا�د�، وا�ظر �5 آ��ت $��5رف أن 2وة اA���ن
, ّ�1وى إ�����، إذا �د��2 ��� أ<�ر $ ���� �ن ار�ل اذ�ن أر���م و�����2م ��T5 �����7 و���ره, �دي ا�A��ن و�� <���

و�ن اo���ط�ن وإن oم �oرھم،  ,و�ن ا+ن اذ�ن <��1م, ��9 اذ�ن <��1مو�� ��-���، و�ن ا�), ا��ب ا�� أ�ز�� و�ن
�o�9(�وھoؤ@ء o5��م �ؤ��oون وo5��م �5�oرون، وھoم , اo���ط�ن وھoؤ@ء ���oر وھoم, ّو�د��2 �7ن ھؤ@ء �ؤ��oون وھoم ا

 � إ������ ��U�ب دا<)وآ��� ��ل ذك وإن م �ره وم ���ھده ��ن ذك ���� أو 2وة 5 ��� أن ذك أ�-� �5 ا�Aس،, ا+ن

���� �َا�ذ�ن :�5 2و ِ ِ�ؤ�:ون ����Mب + ِْ َُ ْ ِ َ ُ و�����ل ذك ��� �ر ���، و�ذك ��� ھو ���ل �5 ���ب $ ���� و�5 ���  ْ
�  .واJن �وا�ل ا1راءة. ��� $ ���� و��م ر�و

  

  "�� ا��
م��ر�ل �

  

  ��م $ ار��ن ار��م 

��ن، وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ� و���� أ+���ن��ر��� $ - �2ل . ا��د & رب ا
���د ا���� �ن وا�ل �2ل: �د��C ���د �ن ���� �ن ��ده �2ل:  �2ل-��� ��Cن : �دo� ن�o��د ��C���� �oن آدم �oن ا
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�ن �و M�� ��9������U أن +�ر�ل ��� $ ���� �o���o و����o و��oم إ��oم أھoل :  �2ل-ر��� $ ����-�� �ن أ�� 
  . ا���ء

�د��C ا��رث أ�oو : �د��C أ�و ���ن و��1وب �ن ����ن �2@ �د��C ���د �ن ���ور �2ل: �د��C او�د �ن أ��ن �2ل: �2ل
���� أ�� �2�د : �2ل ر�ول $ ��� $ ���� و��م: $ ��� �2ل2دا�� �ن أ�� ��ران ا+و�� �ن أ�س �ن ��ك ر-� 

 �o�� ت��o5 رo>Jا �o5 دتo�2دھ�� وoأ� �o5 دo�15 9ر�oطإذ +�ء +�ر�ل 5و�ز ��ن ���� �15ت إ� �+رة 5��� و�ري ا
 foس @طo�� �o�7� لo�ر�+ �oار���ت 5�دت ا<�15�ن، وأ�� أo�2ب طر�o5 وoو �9oت أن أ�oس اo���ء ��o�ت �5��oت إ

�5 �o2ب و5و�o+�� ��ب �ن أ�واب ا���ء ورأ�oت ا�oور ا��ظoم وoط دو��o ا M�5و ��� ���� &�� ����^ر5ت 5-ل  ُ
  . ادر وا��2وت 75و�� إ� �� ��ء أن �و�� 

�oن �o�2دة �oن : �د��C ���ذ �ن ھ��م �2ل: �د��C ا�1د�� �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��رث �2ل: �2ل �oأ� ��Cدo�
Iَو�� إ�� ��ده �� أو�� َ/ -ر��� $ ����-ا��ن  ْ َ ْ َ َ َْ َِ ِ َ أو�� $ �ز و+ل إ� +�ر�ل ���� اo�)م ورأى ���o : �2لِ

����ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo و��oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooم ا�+�oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooب  $ ��ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo� $ .  

��: �د��C ا�1د�� �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل ��Cد �2ل�د��وا�د �ن ز�ن زر �ن ��د $ ر-� : د ا �������د��C ا
َو��د رآه :ز�� أ6رى : $ ��� �2ل ُ َ َْ ْ َُ ً َ َْ رأى ر�ول $ ��� $ ���� و��م +�ر�ل �5 �ور�� � �����9 +��ح : �2لَ

 .  

�oن ��oرق ا����o2 �oل: �د��C ز��د �ن ���� �o2ل: س �ن أ�وب �2ل�د��C ���د �ن ا���: �2ل �oد ر�o�� ��Cدo� : ��Cدo�
9�o1م �o�ن �oدي : <�� ز��ل �ن ���ك أ�� ��4 أ��ه ��دث �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل �o���1إن +�ر�ل �oوم ا

� إ@ أ�ت �� ��د��ك �ق ���د�oك إن �����ك @ إ: ا+��ر ���رك و���� �ر�د 5را��9 5ر�2 �ن �ذاب $ ���� �1ول
��oرك و���o�� $ ولo2 �o��� �o� ت���رب أ�� U�f�ُوم ��fوم ا�fروح وا��
f�P� : �� ��ن ������ ��� ��ن ا��رق وا َ ِ َ َْ َ ُ B َ ْ َُ َُ

�4Nً ? ���"�ون إ? �ن أذن �� ا�ر��ن و �ل Nوا��  َ َ َ َ ْ + َ ُ َ ََ َ ُّ َ ْ َُ َ + + َِ َ ِ َ َ   . ���دة أن @ إ� إ@ $: وا�وابً

��د $ �oن أ��oد اoدور�o2 �2ل: ذ�ر ���د �ن ا���س �2ل: �2ل ��Cل: �د�o2 ن�o��oدo� : ��Cد ��C��o�د �oن ���oد �oن ا
أن د ر-� $ ���o ���د �ن ط��� �ن ��رف �ن او�د �ن 2�س �ن إ���ق �ن أ�� ����� �ن ��د $ �ن ���و

T5 ن أ�� وا�دة�ل �5 �ور�� إ@ �ر��ر +�ر�م 7� أن �ر�� ���� 75راه ���� o5�د ر�ول $ ��� $ ���� و��م � ��
�َوھو ���/ق ا��"fA �fم د:f�/ �fد�� /��fن  �fب  و��fن أو أد:�f : ا�5ق، وأ�� ا�<رى ��T5 ��ن ��� ��5د 5ذك 2و َ َ َْ َ َ َ َُ َْ ْ َ ْ َ ْ َ َِ ِ َِ َ َ َ ُ ُ+ َ ْ ْ+ َ ُ

َ/Iو�� إ�� ��ده �� أو��  ْ َ ْ َ َ َْ َِ ِ َ ِ َ���� ���د �5 �ور�� و�+د 5ذك 2و �ُو��د رآه : ���5 أ�س +�ر�ل ر�� ���رك و��� َ َْ َ َ
f� د رأى�� �Mر و�� طNزاغ ا�� �� ��M� �� درة�ا� ��M� وى إذI�ا� �دھ� �::� ��ِ:ز�� أ6رى �:د �درة ا��:� ِ ِ ِ َِ ْ َُ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ) َ َ َ َ َ ُ َ َْ ْ َ َ ْ ََ َ َ َْ َ ْ ْ َ ْ ْ ْ ََ َ َ + ْ َ ْ ْ ْ ْ َِ ُ ْن ً

َآ��ت ر�� ا���رى  ْ ) َ َُ ْ ِ   . <�ق +�ر�ل ���� ا�)م : �2لِ

��د $ �ن أ�� +��ر : �د��C أ��د �ن ��د ار��ن اد���� �2ل: ا���ل �2ل�د��C أ��د �ن +��ر �ن ��ر : �2ل ��Cد�
�ن أ��� �ن ار��4 -��-ر��� $ ������ �ٍإ:� ��ول ر�ول �ر�م ذي  وة �:د ذي ا�	fرش ���fن �ط�fع :  �5 2و َ ُ َُ َ ْ َ + ُ َ ٍْ ِ ِِ ِ ِ ٍ ِْ ََ ْ َ +ٍ ِ ٍ ُ ُ

Aٍم أ��ن  ِ َ + ُو�� ����Nم ���:ون و��fد رآه : ھذا ��Cؤه ��� +�ر�ل Cم ر+4 إ� ���د ��� $ ���� و��م �15ل: �2لَ َ َ ْ َ ُ َ َ َْ َ َ ٍ ُِ ُْ ِ
ِ���/ق ا����ن  ِ ِ ُِ ْ ُْ ��د ا-�� �15ل��75ه ُ ��َوا���C وا�"�ل إذا ��� ��f ود�fك : �ن ا�5ق �5 �ور�� ��� ا���� إ َ َ َ َ َ ْ َ َ B َ+ َ ِ ِ +

َر�ك و��  "�  َ َ َ B   . ھذه ا�ورة ����ََ

�د��C أ�oو +��oر �oن ار��4o ذو : � ���د �ن ���د �ن ���ق �2ل�د�C: �دC� ��C�ر �ن ���ب �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
ھو +�ر�ل 75و�� : ا���ء ا���� ���� +�ر�ل Cم د�� �5د� �2ل: ھو +�ر�ل وھو ���5ق ا���� �2ل: �رة �5��وى �2ل

��ده �� أو�� �2ل ���ن +�ر�ل و1د رآه �ز� أ<رى �2ل: إ ��� :o� �o5 م�o�و �o��� $ ��o� لo�ور��رأى +�ر .  

��د ارزاق �2ل: �د��C ���� �2ل: �د��C ���� �ن ��د $ �2ل: �2ل ��Cد� : �oأ<�ر�o��� �oر �oن ا�o�ن و�o�2دة �o5 2و
�+Aم د:� /�د�� : ��� َ ََ ََ  +�ر�ل �5 �ور�� ا�� ھ� �ور�� �2@ ھو +�ر�ل �5 2و� �� �ذب ا�ؤاد �� رأى �2@ رأى+ُ

  . �oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo2@ وھooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooو اooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooذي رآه �ز�oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo أ<ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooرى

�د��C أ�و <�د �ن �و�� �ن ���دة �ن ���د �ن : �د��C �و�� �2ل: �د��C ���د �ن ���� �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
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َ��د رأى �ن آ��ت ر�� ا���رى  -ر��� $-��ب  ْ ) َ َ َُ ْ َِ ِ ِْ َْ َ�� زاغ ا��Nر و�� : +�ر�ل �ن آ��ت $ ا��رى و�5 2و�: �2لَ َ ُ َ َ َْ َ َ
 �Mَط   . رأى +�ر�ل �5 �ور��: �2لَ

�ن �+�ھد : ���م �2ل�د��C أ�و : �د��C إ���ق �ن إ�راھ�م �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل M�+� ن ا�ن أ��� ���� ��Cد�
-�َوا��ؤ��4� أھوى :  �5 2و�-ر��� $ ��� ُ َْ َ َ َ َِ ْ   . ���� 2وم وط أھوى ��� +�ر�ل ور���5 إ� ا���ء Cم أھوى ���ْ

�oن �+�ھoد : �د��C �و�� �2ل: �م �ن �5د �2ل�د��C إ�راھ: �د��C او�د �2ل: �2ل M�+� ن ا�ن أ���ر���o -�د��C ��ل 
  .  وا�ؤ���� أھوى ���� 2وم وط أھوى ��� +�ر�ل ور���5 إ� ا���ء Cم أھوى ���-$

���oر �oن أ���oط �oن اo�دي �o2ل: �د��C ا���ن �ن ��� �o2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل �o���o��5 أ���oوا �oزل : o2رئ 
�ل ��� $ ���� و��م 4��2�5 �دا��9م �ن ��4 أر-�ن c�� ��� �����5 ��م ا���ء اoد��� �� �o�4�o أھoل اo���ء +�ر

��oرك و���o�� $ ولo1� ن�o� كَوا��ؤ�f�4� أھfوى : اد��� ���ح �)��م وأ�وات د�و��م Cم ����2 ���15م 5ذ ُ َْ َ َ َ َِ ْ ْ �o��1��ا
  . ��ن أھوى +�ر�ل �����2�5 �+����

�oد��C او�oد �oن <��oد �oن : �د��C ���د �ن وھoب �oن �ط��o اد��o2 �1�oل: �د��C أ�و ���م �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
�ن ��2دة  W���-د�o�� $ �oل-ر���o2  :ور واoU��o��� �oت �oدا9ن o2وم oوط �oC(C آ@ف أoف ��o��ل ��oطن ا �oرا��

���� اo�)م- و����U أن إ�راھ�م -ر��� $ ����-اظ�ھر �ن ا�راة 5��� أر��� آ@ف أف إ���ن �2ل ��2دة - �o� راo�C� 
أي �oوم oك؟ �o2ل �o�2دة ��oث +�ر�oل o���5���� �oن أ�oو�� �oن ا�oروة : 5�o1ول. �����ف ��� �دا9ن 2وم oوط �o�دوم

�وات اد�وك و-�Uء ا�)ب Cم أھوى ��� إ� ا�رض و��ر أ����� أ�)ھ�o ا���� �+���� ��� ��4 أھل ا���ء أ
ّو+ر+م ��-�م ��� ��ض وأ��4 �ذاذ ا1وم �<را ��-ودا : �د��C أ�و ا��ن �ن ا�راء �o2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل. ُ

��� �ن إ�����ل �ن إ�راھ�م ا������ �2ل ��Cم ا��ول �2ل: �د��م �ن ��إ�راھ ��Cد� :�7� �o��� نo� بoوھ �- �oر��
�ن <�ق +�ر�ل ���� ا�)م 5ز�م أن �� ��ن ������ �ن ذا إ� ذا <�ق اط�ر ������9 ��م-$  .  

��� �ن ���د ا���ري �2ل: �2ل ��Cل: �د�o2 ري�o�: �oد�o�� ��Cذ �oن ھf��o ا�o��ري �o2ل: �د��C ���د �ن ��o���ن ا
�oن ا����o� �o $ �د��C ���د �ن ���� �ن داود �ن أ�� ھ�د �ن إ��� �o���� $ �o-س ر����ن ا�ن  �����ق ا

  . اروح ا���ن +�ر�oل ����o اo�)م  �o��o�+ �9���oح �oن ؤoؤ o2د �o�رھ� �oCل ر�oش اطoواو�س : ���� و��م أ�� �2ل

��oد اoرزاق �oن ا�oن +oر�W : �د��C إ���ق �ن ا-�ف �o2ل: �د��C ���د �ن ��1وب ا�ھوازي �2ل: �2ل �o��o2رأت 
���� و��م �2ل�ن $ ��� ����ن ا ������� ��ن ����� +�ر�ل ���رة <�����9 :  �ط�ء �ن ا�ن ���س ر-� $ 

��م �ط�9ر ا�ر�4  . 

  

���� ا�)م وھو ��ك اoو�� اoذي ��oزل  ����م �5 ھذه ا�CJر ��� ا�)��9، و�ن ا�)م ھ�ھ�� ��� أ�دھم وھو +�ر�ل
���� و��م � ��ض��و�� ��� ا�����ء، ورد 5 $ ��� ����ْ�ن و�ك �ن ا�)�o�9؟ �o2ل: ا���د�ث أن ا��ود �2وا  َ: 

�د��2ك وا�����ك و�ك ھو ����9�ل و��زل ���<ط و ��ن, إ�� اذي ��زل ���ذاب, إ�� ��ك ا�ذاب: �15وا +�ر�ل , ��T5
�دو�� ,��o�� $ زلoن :أ�f� لf ْ َ ْ ُ

 �fز�: �f:Y/ لfدوا ���ر�f� ن�f�ُ َُ + َ + َِ َ َ ِِ ْ ّ َِ ً ُ ِ �"f�"  �fك �Yfذن �َ + ِ ِ ِ ِْ ََ ْ َ َ �oَ�fن ��fن :إ�o 2و َْ َ  a دواf�ِ ِ+ ًّ َُ
+و�
���P ور�"� و��ر�ل و����ل /Yن ِ َ َ َ َِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ ُ َ َ َِ َ

َ� �دو �"��/ر�ن  ُِ ِ َِ ْ ` َ َ + �o�oدو  �ورد . 75<�ر ���7 �ن ��دى �)T5 $ ��9ن $ ���
, �o) أ+o��د ظ�oھرة �o��ھدھ� <��1 $ ���� ��� <�oق �1��o ا�)o� �o�9ن أرواح, اذي ��زل ��� ا�����ء ��و�� أ�� ھو

��9(�   .���مو�ن @ ����ن �ن رؤ, ���م و+ود ا

�o��� $ ��o� ولo1� ،ونo���� و��oم ���7oم ��ز $ ��� �����oل و�) �o�9����2�oون o5� :و��oم 2د أ<�ر ا�� �o�9(� م�
إ�o آ<oر ا�oد�ث، �4o أ��oم @  ... ا�+oر 5���oد اoذ�ن ���oوا o5��م وo� �o5)ة, 5�+���ون o� �o5)ة ا��oر, �����ر

ْھل رآھم أ�د �oن ا�o�ر؟ @ ُ�oرون, وھم ���ون و�ر���ھم, أ����ھم وھم ���ون: �1وون, ُ���ھدون و�oن ���o1ق أ��oم , َ
   .��زون

���� و��م ��و�� ���� ا�)م ��زل ��� ا��� ��� �ذك ��ك او�� اذي ھو +�ر�ل $ ,�o, و@ �oراه أ�oد ��oن �و
ْإدراك؛ ���ث �رو��م وإن م �روھم �ن �و�م، C إ@ أن $ ���� +�ل ��F��ء 2وة  ھoو اoذي ��oزل م �ر��5 أن +�ر�oلَ

���� و��م $ ��� ������ ا.   
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���� و��م رآه �ر��ن o� �o5ور�� ا��o  و2د ����� �ظم <���1 ا�� <�ق ����� أن $ ��� ���� �����9 +��ح، وأن ا
������oم  ر؛أو ��7�� P �5�ر ذك �ن ا�و, و�1�� ا��@ت ��ن ���Cل � ��ورة ر+ل, 2د �د ا�5ق <�ق  ��9(��ن ا

وo2د , ٍأو ��-oر أو ��oد, �oورة إ�o��ن �Uo�ر أو ���oر أ2درھم ��� أن �����وا 5�ظ�ر أ�دھم �5, أ2درھم $ ���, 2درة
�ظ�� <�ق $ ���� و��� 2در�� ,��و�ون �5 �ور �<���� @ ������ ������ �� �o����� �oن <�oق +�ر�oل, ��� �دل  

   .2رى و��رف ��دوم ذ�روا أ��� �دد. ��� ����م وأ�� ر45 2رى 2وم وط, ا�)م أ�� � �����9 +��ح

ذ���م �ظ�م وھو �5ل ا����� اذي أ��ره $ ����م وأ��ره ����م , �C�ر وأ��م �ددھم ھ�ذا ذ�ر ا�ؤر<ون ا���� �دوم
�����2�oم $ أر�oل إo��م ھoذا ا ����م،  ��o���4��2�o5  ھoو +�ر�oل ��oك اoذيأ�روا ��� ��ذ�ب ����م و��� �5ل ھذه ا

َو�o��ح د����oم, اoد��� ���oح �)��oم ��� �4�o أھoل اo���ء, ور���5 ��� +����, 2ر���م أو 2راھم ��o��م, ِ �o���2 مoC , مoC
   .��-ود أ�طر ����م �+�رة �ن �+�ل

� �5 �ورة ھود��� �+/"�� :2د ذ�ر $ ���� ا�1ب �5 ا1رآن �5 2و َ ِ��ء أ�ر:� �	":� ��� َ َ َ َ ُ ْ َ ََ َْ َ���� وأ�طر:� �"�"/�� ���َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ََ ََ َ َ ِ 

َ���رة �ن ���ل �:Cود ��و�� �:د ر�ك ) َ َ + َ ُ ُ َ ) َ ََ ْْ ِْ ٍ ِ ِ ًِ ٍ ً
 ������5 ��ض ا���د�oث ا��o . �����5؟ @ �د أ�� ����2 ����م ��ف +�ل 

�oU،  وإن ��ن �5 ھذا ��ء �oن, وأ�� ����� ��� +����, �)دھم وأر-�م �ن ��4 أر-�ن � وا�CJر أ�� ا4��2�������ا
�o����أ�o��2 �oت أر-�oم وo2راھم وأ��o��2 �oت  �oن ا�o1�ن, وذك �ن �1�� ا�ر-�ن ������ �ن ھذه ا�رض ا�� ��oن 

����م ��� أ<�ر $ ,�o� �o��� ھoذا ا��oك �oن اo1وةأ�ط�o $ ذك د@��o ظ�oھرة �o�� َ َ ْ , �oرى وأھ��o1��oف ��oل ھoذه ا
   .���دون �ذك ��� �� أ�ط�ه ���� �ن ا1وة, ر��5م، Cم أ�ره $ ����15 ����م وأر-�� ���

���� �َو2د ذ�ر $ ���� أ�-� 2̂و�ُ� �5 2و ُ: ��"�ُ َ َ�د�د ا��fوى ذو �fرة /���fوى +َ ْ + ََ ََ ُ ٍُ ِ ِْ ُ  �o��� $ ��o� �o��^اo���ُم ھoو ا َ ْ

+�� Cل :��د�� �2ل ,و��م َ ����Nٌم و�� ;وى و�� �:طق �ن ا��وى إن ھو إ? و�. َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ+ ْ َِ ِ ُِ ْ ُ ِ ِْ َ�و�� ُْ ُ�"�� ا1رآن ھذا: ���� ُ َ َ+ 

َ�د�د ا��وى ُ ْ ُ ِ َاذي ھو ا��oك, �زل �� �د�د ا1وى: أي َ َ ٍذو �fرة ��oك اoو�� اoذي ھoو +�ر�oل, ْ ِ+ ُ
َ/���fوى  َْ َ

  �ôرة ھo�ِا ْ

َ/���وى ,ا1وة َْ َ
+و��� :�2ل ����, ا��وى ���� � �� أ�ره $ ���� �� �ن ا���م؛ أي ��ل ����� :إ�� أن ا�راد  ََ

  ]f"�َ َ َ
َأ�ده وا��fوى ْ َ َُ ُ+ َ

��o رآه ����o  ,اo�رق أو اoUرب, وا�oد ا�o5Jق: ا�o5ق. ����oل وھoو �5��oق ا����o: أي  �oأ� ����o� دo2
َأ�د ا�5Jق. ا�)ة وا�)م �5 �ور�� ��ن 2د �د ا�5ق �ظم ھذا ا�5ق وا�����، وھو ���5ق , أو اUرب, ا�رق :َ 4�

���  .ا�

  

 �N  راجذ�ر	ا��  

  

���� و��م �5 ا�د�ث أو �5, ذ�ر �5 ھذه ا�CJر ��2 ا��راج $ ��� ����رج �� ��ّا�Cر اذي �ر ��� أ�� �� �زل  
ْ+�ل � �Cل ا����ن ِ ,���� $ ��� �����o�7 , 5رأ���o ��وا-�o5 :��o ا��C� �o�o1ول و��م �o5 أ�oدھ�� وo�2د +�ر�oل �2د ا

�����، ذ�ر �5  �� أ�� �رج, و2ت ا��راج: ����, �5ر5ت �ذك 5-��، ��د إ� ا���ءأرض أو ��� 5راش،  ��س 
�o�T5ُ ذ�oر أ��o5 �o :  أ��o ا��oراج-دا�� �oر��� اo��ر-ا�راق  أ�� أ�ري ���� ��� إ� ��ت ا�1دس ھذه اA�راء �ن ���

����o ا�o)ة واo�)م �o5و+�oس, +�س �5 أ�دھ��, ���� �Cل اط�9ر اذي � +����ن ھذا ا�د�ث +�ل أو �زل �o��  ا

   .اJ<ر، Cم �رج �� �رو+� �ر���

Aَم د:� :��ض ��2 ا��راج، 2و� ذ�ر $ ���� �5 ا1رآن �5 ھذه اJ��ت َ + +/�د�� ُ َ َ 2َُرب :أي َ اo-��ر �o5 د� �o��oود .. َ
$ ��� ���2َُرب �ن ا���ء: أي,  ���� و��مإ� ا َ �����َو2ُرب �ن ر��, ا َ ,���وده، Cم : �د�� ����. ����5 ر�� ���

�َوھو �زو َ���/ق ا��"� َُ ْ ْْ َ ُِ ُِ
Aَم د:� 2د �راد ���5ق ھ�ھ�� أ5ق ا���ء  َ + َ/�د�� /��ن  �ب  و� ُ ْ ََ َ َ ََ ََ َ�ن أو أد:�+َ ْ َ َْ , 2ر�� �ن ر�� ِْ
أو , طوo�� �oو ��oر أو أo2ل, ا1وس ھو اذي �ر�� ��, �1دار 2و��ن: أي, �2ب 2و��ن ��ن, أو 2ر�� �ن ا��ت ا���ور

َ/Iو�� ��� أو أد�� 2ر��� ْ َ َإ�� ��ده �� أو�� َ ْ َ ْ ََ ِ ِ َ أ�زل  :أي, أن $ ���� أو�� إ��: ����, وذك �5 اA�راء ��� ����� ِ
���o�> �o��ن �o)ة o5رض $, أو�� إ��، و�ن -�ن ذك 5رض ا��oوات o5وق اo���وات.. ���� او�� ��o�� , مoC
   .ن +���� <���<���� إ� أ

��ده ���oده, أو أ�� ���� �وا�ط� ا��ك, أن $ ���� ���� وھو ��4 �)م $ إ��: أو�� إ �o��o أو��o، أ�7o5  �oو�� إ
�َ�� �ذب :2و ََ َ

َا�4ؤاد �� رأى  َ َ ُ َ ُ �5�ؤاد ھ�ھ�� ْ :���� و��م�راد �� �2ب ا $ ��� ���.   

رأى , رأى و�o1ل وأ��o, و�ن ا���M أن اA�راء �1ظ�، وأن ھذه ارؤ�� رؤ�� �1ظ�, أن ھذه رؤ�� ������ ذ�ر ��-�م
َ�� �ذب و�1ل ذك ����1، ��5 �ذب �� رأى, ����� ��ره ََ َ

َا�4ؤاد �� رأى أ/���رو:� �"� �� �رى  َ َ َ ُ َ َ ََ ُْ َ ُ َ َُ َ ُ أ�5���و�� 5��� �راه  َ
َو5��� ���11 �ن اذي ����؟ ِ �ْو��د !أط��� $ ��� َ َ َرآه :ز�� أ6رى َ ُ َْ ْ َُ ً َ

َا-��ر ��ود إ� ا��ك  َ 2َد رأى ا�: أي, ْ َ�ُك اoذي ْ
ًز��َ: ھو +�ر�ل َ ْ

َأ6رى  ْ ُ
ْوھذا د�ل ��� أ�� رآه �5 �ور�� �̂ر��ن, أ<رى �رة: أي  َ ْذ�رت إ�داھ�� �5 ھذه ا�ورة, َ َ ِ ُ 
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���� �ْو��د :�5 2و َ َ َرآه :ز�� أ6رى َ ُ َْ ْ َُ ً َ
 ���� �ْو��د :وذ�رت ا�<رى �5 �ورة ا��و�ر �5 2و َ َ ِرآه ���/ق ا����ن َ ِ ِ ُِ ُ َْ ُْ ُ

 

َ�:د وھذه ارؤ�� ����7 �5 ا���ء ْ ِ ��َ�درة ا��:� ُ ََ ْ ْ ِ َ�:دھ� ا�� ����� إ��� �� ���د �ن ا���ء: أي ِْ َ ْ َ�:f� ا��Ifوى ِ َ َْ ْ ُ +
 

4��   .د�ل ��� أن ا+�� �5 ا���ء، وأ��� ��د ����� �� 5وق ا���وات ا

َأ/���رو:� �"� � َ ُ ََ ُ َ ُ َ َ� �رىَ ْ��د ����و�� �5 ��ء �راه: ���� َ َ َرأى �ن آ��ت ر�� ا���رى َ ْ ) َ َ َُ ْ ِ ِ ِْ َ
, رأى ا��رى �ن آ����: أي 

���� ا�)ة وا�)م ��  ��ض آ����أو رأى ���� �, أ�ري �� و�رج �� ا���رة، وھذا و��وه د�ل ��� �� أط�4 $ ���
o�ْن ھoذا؟ : �� +�ء إ� اo���ء اoد��� ا�M���o و2�oل وذ�ر �5 ا�د�ث أ��, أ�� أ�ري �� �وا�ط� ھذا ا��ك اذي ��د �� َ

ْو�ن: 2�ل +�ر�ل: �2ل ���5وا إ� آ<ر ��  ,�ر��� �� و��ن +�ء ��: 2�ل, ��م:  و2د أر�ل إ��؟ �2ل:2�ل ���د: ���؟ �2ل َ
ٌأ�� <�ق �ن <�ق $ ���� ��ك او�� ��رف �5��ك اذي ھو +�ر�ل. ذ�ر �5 �د�ث اA�راء ْ َ.   

�ط9�oر ����� أن ��, ُو2د ذ�ر �5 �ظ��� �� ذ�ر ��o� �9����o� رة��o� ������ ن�� ,oرا��9ر ط�oر ط�oو طo �o��� ���رo� �
�ظ�� ھذا ا<�ق, ��ن ذك �� ��ن ���1�� أو ������ ������9 ��� ��� (�! ھذه ا<��1 ا�ظ���o؟ وأ�� ���, أ�س ذك د

ق،�o>�ظ��o ا�<�oوق �رo� �o�5ذك �ظ��o ا �o�5ر����o ھoذه ا����oل  �ذك أ�o-� إذا  �o�9(�To5ن اoذي <�oق ھoؤ@ء ا
�����@ �oك أن اoذي <��o1 , أو �ظ��o1�> �o, وھذه ����, اذي � �����9 +��ح +�ر�ل وأن ���م, وا�وان ا�� <��1م 

ق T5ن ا�<�و2�ن ��o��م أن, <�ق �ل ��ء ھو�>�، وإذا �رف �ظ�� ا����وأن ���oدوه �oق , ��ظ�oوه وھو ا�ظ�م ا
@ �oك .  ��رف ��o ھoو ����oوم, ا���ل وإن م �در�� T5ن اذي <�ق ھذا ا�<�وق ��ذه ا��� و+��� ��� ھذه, ���د��

ق ا����ق ����دة أ�� �ظ�م، أ�� ھو ارب ا�ظ�م�>  .ا

  

  �6"و �ت � دا�� �"� �ظ�� ا���6ق

  

ق؛ �Uo�رھ� و���رھTo5 ،�oن�o>�ظ��o ا ��� ��o 2د ذ�ر�� أن �<�و�2ت $ ���� ���� دا �oؤ��ذي @ o, ����o اU�o�ر ا
و��� �� ھو �ظo�م ��oذه ا�<�و�o2ت ا��o , وا��ل و�� أ��� ذك ��وض واذرو�ن <��1 و�ر���� �ظ�م ��, وھو �1�ر

   .�ل ذك آ�� �ن آ��ت $ ������ و����, ا��و�� وا����� ھ� ا�)��9 وا�<�و�2ت

  

��4N:�ه و	ب ��M��� ن���Lا  
  

��ن و���o $. ا�)م ����م ور��� $��و��oم ���o أ�oرف ا�ر��o�ن �����o  ��م $ ار��ن ار��م، ا��د & رب ا
� ���د�o�� $ ل�o2 ،ن�و���� أ+�� �َذ�fك :و��� آ ِ َا����fب ? ر�fب /��f ھfدى �"����fن ا�fذ�ن �ؤ�:fون َ َ َ ً ُُ + َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َ ْ َ ُ+ ْ َ ْ

f�M���ِب  ْ َ ْ ِ .  

ا��ور ا��9�U ا�� �� رآھ� ا�ؤ��ون، و�ن  A���ن ��ل �� أ<�ر $ ���� �� وأ<�رت �� ر��� �ناA���ن ��U�ب ھو ا
�ooooooooooooo�� ر��مooooooooooooo�>وأ ��ooooooooooooo�� $ �ooooooooooooo�� رھمooooooooooooo�>أ �ooooooooooooo�� ونoooooooooooooؤ���5 ،��ooooooooooooo�ر.  

،�o��5 رoن ���� �� ذ��1�����o و��oم أر��oن اA���oن �1و�o واA���ن ��� ا��د�ق ا $ ��o� �o��َذ�oر ا اA���oن أن  :َ
���o� �oن ا��oور اU��� �o��oدق ���o  وھoذه و�ؤ�ن ��1در <�oره و�oره �ؤ�ن ��& و�)���9 و���� ور��� وا�وم اJ<ر

���ِ<�ر $ ���� و��� <�ر ر���o، و���o� �oن اُ�<�oر ��oدo�2 �2ل  ا���م وإن م �رھ�، وذك @����ده �5 ا��د�ق  ُِ
U�ب �ن أ2وى ���ت ا�ؤ�نأ<�ر ��؛ �5ذك ��ون اA���ن <�ره، وا��1د ��� ���� .   

����o و��oم أ<�oر �7oن ورد o� �o5د�ث $ ��o� �o��� �) �o�9�o���ون �o5 ا�رض، To5ذا رأوا  & اoذا�ر�ن أن ا�o��
oCم , ���و��م �7o+����م, ھ��وا إ� ��+��م، Cم ���و��م إ� ا���ء, إ� ��+��م ھ��وا: +���� �ذ�رون $ ���� ���دوا

, �رو�كك �ذ�رو�ك و�� أ���� �ن ��د ���د: �ن أ�ن أ���م؟ 5�1وون: 5��7�م ر��م وھو أ��م ���م, إ� ا���ء ���دون
��oف oو رأو��o؟ : �o1ول, و$ ��o ر���o� �o رأوك @: وھoل رأو��o؟ 5�1وoون: 5�1ول, و����Uرو�ك, و���دو�ك و�د�و�ك

7و�ك : و�� ��7و��؟ �1وون: 5�1ول, وأ�ظم ك ��+�), وأ�ظم ك ��ظ��� ,و رأوك ���وا أ�ظم ك ���دة: �1وون�o�
��+و رأوھ� ���وا: ��ف و رأوھ�؟ �2وا.  �� رأوھ�@ و$: ھل رأوھ�؟ �2وا: �15ل .ا  ،�oر�� �o�أ�د �� ط���o وأ�oد 
و رأوھ� : ��ف و رأوھ�؟ 5�1وون: 5�1ول. @ و$ �� رأوھ�: �2وا وھل رأوھ�؟: 5�1ول. و�����ذون �ك �ن ا��ر: �2وا

   .��� �2ل أو ھر�� وأ�د ���� ا����ذة ���وا أ�د ����

, �ؤ��oون �oر��م �ُ ,�����o��oد2ون ���o أ<�oروا ��o أ��oم: �����o, أ��oم �ؤ��oون ��U�oب: أي, ھoذه ���o اA���oن ��U�oب
�o5 مoروا ر��o� مo���o اJ��oت اoد���، و�oن ����oدون ���o ا�<��oر ا��oد�2 و����oد و�7����9 و������ وھم  �-o�ون أ

   .وا����ت، T5�����م ��& و������ �ن اA���ن ��U�ب وا�راھ�ن

��oد�� �زoت،  $ أ�� أ�زل ����، وإن م ���ھدوا إ�زا�� 2د �رو��� أو �oرون ��o-�� و@ �o��ھدو��� �ذك �ؤ��ون ���ب
� أ�زل ���9 ���ب وأر��� ��ب، ا�ر��� أنو�ن ���11ون أ��� �)م $ وأ��� ���� 5�ؤ��ون �+��4 ا��ب، ورد ��� $ :
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 ھذه ا�ر��� �-��ت ����� ا���9 ا�<رى، Cم إن ����� ا�ر��� �-���� ا1رآن �5و .ا�وراة وا�A+�ل واز�ور وا1رآن

�ِوأ:ز�:� إ��ك ا����ب ����ق �Nد � ��� ��ن �د��f :����ن ��� ا��ب ���2، �2ل $ ��� ِ ِْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ ََ َ )ً ) َْ ْ َ ِْ َِ َ َ ْ َ
 �f�"� �f:���ِ�fن ا����fب و� ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ُ ََ ًْ َ َ 

� 5�o� �oن ا��oب اo����1، وز��o  ���و�� ��� ����� ا��ب ا����1؛ �5ذك �ن: أي�o�� $ رo�>أ �o�� نo1رآن آ��o� نoآ�
��   .ا���

���� و����م و��oم،  <��م ا����ن ���د ر�ل، �� رأ���ھم إ@ أ�� ����� �7<��رھم و�L<رھم وھو�ذك اA���ن �� $ ���
���o،  ّر�)، وأ�� ��7 أ����ء، ورد �5 ��ب ا���د�ث �دد ا�����ء؛ أ��م أر���o و�o�رون أoف �ؤ�ن ��ر�ل أن $ أر�ل

��ر ر�ل؛ +م �P�ر، اذ�ن  �C(C�9 و��C(C وأن ���م��1رآن ��و <�و��ر�ن ����، وھ��ك أ����ء آ<رون  ذ�روا �5 ا
�ْو��د :ّ�� ُ��وا �2ل $ ��� َ َ �م َ:f�ك وf�"� �:NfN  نf� م�:f� ن  �"ك� 
ْأر�":� ر� ُْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ْْ َ ْ َِ ِ ِ َِ ََ ً َْ َْ ْ َ

َ�fن �fم :�Nfص �"�fك  ْ َ ْ ُ ََ َْ َ ْ 5�oؤ�ن  ْ
ّ�ر��ون، وأن $ ����م �ر�� ود���، و�ؤ�ن ���7oم ��oUوا ��o  ا���م �+��4 ا�����ء و+��4 ار�ل، و���1د �د�2م أ��م

و���oم  ار��@ت ا�� أر��وا ���، وأن $ أظ�رھم و��رھم؛ ���5م �oن ا���oر وظ�oر ���o 2و��o، أو�� إ��م، ��Uوا
�ُ�ن أوذي وُ�ذب و�2ل؛ ��� �2ل ���: ��ً/4ر� َ ْ�ذ� َِ + ��"ونَ� ��َ�م و/ر� ُ ُ َ ُْ ً َِ َ ْ ل  fد :و�2ل ْ َ �f�ِء�م ر�fل �fن  �"�f:����� .fت  ُْ ِ َِ ُ) َ ْ ُ ُ َ َْ ِ َ ْ ٌ ْ

َو���ذي  "�م /"م ِْ َِ ُُ ْ + ِ ْ �"��وھم َ ُ ُ ُ َْ َ
 ��o�� $ نo�ذ�oر أ��o  دل ��� أن ھ��ك أ����ء ور�ل 2د ���ط ��o��م أ�oداؤھم o��15وھم، و

  .���ر �ن ���ء

  

  Nور ا�L��ن ����Mب

  

 ,و�� �o��oون �o5 اoدار اo>Jرة, ا�وت �ذك اA���ن ���وم اJ<ر؛ �ن اA���ن ��U�ب اA���ن ���وم اJ<ر و����ث ��د
و��o أ���o ذoك، ���oل �o5 اo1رآن و�o5 , وا�o��ب �o5 اo>Jرة, اo�1ر و�ذاب, و��� ��ون �5 ا�رزخ �ن ا+�� وا��ر

���َ��ون �5 اJ<رة �+�) و���)، �ؤ�ن �� وإن م �oرهُ و���ن +��4 ��, ا َ ,�o��1و �oم �در�o��oون أھoل  ھ�oذا. وإن 
ّون �5 اJ<رة ��� �5ل �5ا��� �ؤ��ون ����ث ��د ا�وت، و�ؤ��ون ��� �� , و+�ء ������ �و-�� �5 ا���, ا1رآن ُ

َأPذا :ا�و��، و�1وون <�ف �5 ذك ا��ر�ون اذ�ن �����دون إ���ء ِ ٌ��:� و�:� �را�� ذ�ك ر�= �	�fد َ ِ ِ َِ ٌ ْ َ ً َ ََ َ ُ + ُ َ ْ
 �o����دو�� 

َأPذا ِ +��:� و�: َ ُ َ َْ َ� �را�� و�ظ��� أP:� ���	وAون أوآ��ؤ:�ِ + ُُ َ َ ُ ْ َ ً َ ً ََ ََ ُ ََ ِ َا�و�ون  ل إن ا�و��ن وا62ر�ن ����و�ون إ�� ِ َ ْ ْ ُ ِْ َِ َ َ + َُ ُ ْ َ َ + +ِ ِ ِ َ َْ ُ
��ت �وم �	"وم ��ٍ ٍُ ْ َ ْ َ ِ َِ

 

�5ّ ھذا ا��م اU���o أدى ��oم  ������م و�و��Pم ك أ�-� ا�)��� اذ�ن ���رون ��ث ا�+��د، وذك ���مCم ��ذب �ذ
�oدر�� @ �o� أن أ��روا ��o1و�م ا��ر إ ,���o وا����oدوا إ���oء ا�oو�� ��oد ا��oرق واoذھ�ب، أ��o ا�ؤ��oون وأھoل ا

����� و��9ر أھل ا��+ون ����ث��T5م ُ�, و��9ر ا�ؤ���ن, وا n1ِر ,���و�ؤ��ون ��oل ��o أ<�oر $ , ا����ل و��+زاء 
��م وأ���o , و�ؤ��oون �7oن ا+��o دار ا��o�م ���� �� �5 ادار اJ<رة �ن ا+زاء ا�و�5،�oوأ�� �o9����� ��o�� $ دھ�o�أ

�دا�o9، وأ���o  ب أ�oدھ��س ��دھ� ظ�ن و@ ار���ل و@ ��5ء ��، و�ذك �ؤ��oون �7oن ا��oر دار ا�oذا ,��2��� ��o�� $
���   .��2�� @ ���� و@ ���د، ود���م �5 ذك ا1رآن وا

  

  ا�L��ن �����Cء وا��در �ن ا�L��ن ����Mب

  

��o� �oل  �ذك �ن اA���ن ��U�ب اA���ن �1درة $، اA���ن ��1-�ء وا1در و��وم 2درة �oء أ��o� لo� �o�� ���� $
, ا���ء وھو ��ل ��ء ���م، وأ�� @ ��ون �5 او+oود إ@ ��o �ر�oد <�� ���� ��ء �5 ا�رض و@ �5��ء 2د�ر، @ �
ْا<�ق و��ب ذك �5 ا�وح ا���وظ، وأن +��4 ا����9ت <��o1 و+��4o ا�و+oود�ن ���oده وأ�� 2در ��1د�ر وأ��oم ��oت  ,َ
�، و���o1دون أن +���o� ,4oر�5 و�o1د�ره�o�� $ درo2 �o�� ونoؤ���ّ�o5 دثo�� �o�   ده�o+�وإ ��o�� $ قo�> �o�T5 ودo+وا

  .و��و���

  

  ا�L��ن ����
�P� �ن ا�L��ن ����Mب

  

���د�� �o�5م , وأ�رھم 75ط��وه, ّو�<رھم و����م ,�ذك أ�-� �ن اA���ن ��U�ب اA���ن ���)��9 اذ�ن <��1م $ ���
���د�� وط �ن أو��ء $ ����، و�ن اذ�ن <�1وا����oCل , و2د وردت ا�د� �5 ذ�oر ا�)�o�9 وا@����o1ء �����oم, �

ْ�ل :���� 2ول $ َ���د ��ر�ون ? ����و:� ����ول وھم �I�ره �	�"ون َ ُ َ ٌُ ْ ََ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ َ ُ َِ ِِ َ ِ ِ ِْ ِ َ ُُ َ ْ
6"4�fم و? �4�f	ون   �f�م و�َ�	"م �� ��ن أ�fد� َُ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ َ ْ ََ َْ ََ ْ َْ ْ ُِ ِ َ

ِإ? ��ن َِ ِ +
ْار��C وھم �ن  ُِ ْ َ َ ����6 ��4�ونَْ َ ُ ِ ِ ِْ ْ َُ �, و���م ���7م ���د ��ر�ون َ��� �ِ�����رون �ن ���د��f  َ? :و�Cل 2و ِ َِ ْ ََ َ ُ ْ َِ ْ َ

َو? ����f�رون �f���ون ا�"�fل ْ ُ ) َ ُ ُ ْ ْ َ َ+ ََ َ ِ َ
َوا�:��fر ? �f�4رون  ُ َ َ َ َُ +ْ َ

� ھoو اoذي <�o�1م �o�� $ون, وoو��� ّوو���oم �7���oل، ��o�5م ا

1طر�� ,��o�� $ ذنTo� @ر إo1ط, و���oم ا�و��oون �����oت, $ و�) �o�9�o��رون اo���ب و��oر5و�� ��7oر, @ ��زل ا
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� ��� �5 2ول $ ��ون ���ظ ��� آدمو���م ا�و���: ��ُ ���ت �fن ��fن �د��f و�fن �f4"6 ��4ظو:f� �fن أ�fر َ	�ِ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َُ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ ٌَ َُ َ )ْ ِ �ِ + 

o1درT5ذا +�ء أ�ر $ و2-�ؤه وo2دره <�oوا ����o و�o�ن ا, ا�A��ن ���ظون ,�oظو����م ��To5 @وإ  ��o�� $ درo1� مo �o��ّ
���� ,���� �+وإن :و���م ���� ا����ل؛ �5 2و ِ َ�"��fم ���f/ظ�ن �را�����f� �fن �	"�fون �4� �f	f"ون َ َ َ َُ َ َ ََ َ ُ ْ َ ً َ َ ْ َْ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ْ o�9(� ؤ@ءoھ� 

����ٌ�"4ظ �ن  ول إ? �د�� ر �ب ���د َ�� :�1ول $ ����, ا��ظ� ا َ ِْ ِ ِ ِ َِ ٌ َ ْ ْ ََ + ِْ ٍ َ ُ
ِ�ن  ٌا����fن و�fن ا��f��ل  	�fد َ ِ َِ ِ َ َ َ َ) ِ ِ ْ

 ��o�ن �oن ا
   .ا���9ت و�ن ا���ل ��ك, ��ك ا����ت

��o�ر  ّإذا ھم ��دي ����� وم ������: إذا ��ل ���� �1ول $ ��� �����5ّوھ� � ����، وإن ھم ��� و����� ����5وھ� 
, ���o <و�o5: أي, ّإذا ھم ���o�5 �9م ������o��T5 �o �ر��o� �oن +را�o9-������ ����5وھ� � ����  ّ����ت، وإذا ھم ����9 �5م

���� �و����ون �ل , أو �ن �ر, �� ����� �ن <�ر ����ون ��7ر $. ّ وإن ھم ��� و����� ����5وھ� ���9 وا�دة-����5وھ� 
��(�.   

َوھو :�2ل $ ����, ا�رواح ھ��ك �)��9 �و��ون ��1ض +ا�ذي ��و/��م ���"�ل و�	"م �� �ر��م ���:��ر Aم َُ ْ ُ ُْ +ِ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ+ ُ ُ َِ َِ + +ِ ِ A	��ُ َ ْ ِ�م /��َ ِ ْ ُ 

�ُ�و/�� :و�1ول ��� ْ َ+ َر�":� وھم ? �4رطون َ ُُ َ) ُ َ ُ َُ ُْ َ
 ��o�� و :و�2لfْو� ََ

f�ِرى إذ ا�ظ��f�ون /f�; .fرات ا  ِ ِ َِ َ ُ ََ َ + ِ َ �f�P
ُ��fوت وا�� َ ِ َِ ْ َْ َ ْ َ
ُ���طو ِ ِأ�د��م أ6ر�وا أ:4��م ا��وم ��fزون �fذاب ا��fون َ ُ َ َ ْ ْ ْ َ َ ُ ْْ َْ َُ َ ُ ُ ْ َْ ُ َْ َ َِ ِ   .ا�)�� �o�9�oطو أ�oد��م �o1ض ا�رواح ھ�oذا أ<�oر �7oن ِ

��9(��, ��7ر $ ���� ] اذ�ن ُ�<ُروا�ذك ا�o�� �o+���f :���م <ز��o ا��oر، ���o5 �o 2و َ  �f�َإذا ��ءوھf��/ �fت أ�وا� ُ َ ْ َ ُ ََ ْ ِ ُ ََ ِ
ْو �ل ��م 6ز:��� أ�م ْ ََ ََ َ ُ َُ َ َ َ َ

��I�ْم ر�ل �:�م  ٌ ُْ ْ ُِ ُِ ُ َْ ��++���, و�ذك <ز�� ا ُإذا ��ءو َ َ َ 
مِ� ��ٌھ� و/��ت أ�وا��� و �ل ��م 6ز:� ْ ََ ََ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ َُ َ َ َ َ َُ ْ ِ َ 

ْ�"��م ُ ْ ��o5 �o أ�� ُ�+�ء �+��م �وم ا1�� ورد, وا�)��9 ا�و��ون ���ظ ا��ر وإ��1دھ�, ا�و��ون ���ظ ا+�� و�را���� ََ
���� �َو�.ء :����ر 2و َ�و�Pذ ���:م َِ + َ َ َ ْ َِ ٍ �� ���ون أف ز��م ِ ,�o+رو���ك o�� فo�o1� �oدارھ�؟ , ��oل ز��oم ���oون أ

�ظ!! ���ون أف ز��م �ل ز��م �+ره ���oون أoف ��oك :���� �o���)�o�9 ورد أن  ھoؤ@ء! ���o� @�oك أن ھoذا د�oل 
��9 $ ���� @ ���ون(� ,�َو�� :�2ل $ ��� َ�	"م �:ود ر�ك إ? ھو َ ) َ ُ ْ َُ َ+ َِ َ ُ o5ّ��� �o>زن , ّ��� $ �5 اo1رآن ��o-�م ُ

ْو:�دوا :�2ل ���� ا��ر، ََ َ
َ�� ���ك ���ض �"�:�   ْ َ َ َ ََ ِ ْ ِ َر�كُِ B ك ھو <�زن ا��ر َ�� .   

وأن ��oك اoو��  و���oر ���ر وأن ا����ن ا�و���ن ��ذاب ا�1ر ا����� ا�د�ث أن <�زن ا+�� ا��� ر-وان ورد �5
ْوأن ��ك ا1طر ����9�ل +�ر�ل , ُوا�1�� أ<ذوا �ن ا���د�ث ور-وان أو ����9�ل و����ل وا �5 ا1رآن +�ر�ل�5ّؤ@ء �� َ

�� ��-�م ��)���9 ّو��� $. و�ددھم @ ����� إ@ $ ������ ,�ْو��د :و�1ول $ ��� َ َ َآ��:� �و�� ا����ب و �4:�  َ َ َ َْ َ َ َ ُ ْ+ َ ِ ْ

َ�ن �	ده ���ر�ل وآ��:� َْ َ ُ B ْ َِ ِ ِ ِ ِ���� ا�fن �fر�م ا���:�fت ِْ َِ ) َ َ ْ َ ْ َْ َ ِ وأ�fد:�ه �fروح ا��fدسَ ُِ ُْ ْ ِ ُ ُ + ََ َ
o5ّ�ر روح اo1دس  أن $ أ�oد ��o�7�  �o +�ر�oل ُ

���� �o�9(�ْوأن ���oم �oن ھoو ��oزل ���o ار�oل, �C�oر أ�ده ��ذا ا��oك؛ 5�oدل ���o أن ا و�ؤ�oدھم و�o1وي ر�oل $ , َ
��9(����� ا�)م، وھو اذي ����� $ +�ر�ل وأ��ر ا.   

إن $ ��oب : oCم ���oدي �o5 اo���وات +�ر�oل إ�� أ�ب 5)ن 5 �o��75����o دا ��دى +�ر�لإذا أ�ب $ �� :�5 ا�د�ث
�o اo�1ول �o5 ا�رض، وإذا أ�oUض ��oدا ��oدى +�ر�oل 5)�� ��75وه 5���� أھل ا���وات، 4o-و�م C �o�(5 ضoUأ� �oإ� 

���oم  4 �o ا�oU-�ء �o5 ا�رض�و- إن $ ��Uض U�75 ��(5-وه 5��U-� أھل ا���وات، Cم U�75-�، 5���دي +�ر�ل
   .أو@ $ ���� +�ر�ل

<وo� �5ن   �د�دة-ر�دة: أو �2ل-أراد $ أن �و�� ����ر ���م ��و�� أ<ذت ا���وات ��� ر+��  إذا :�ذك �5 ا�د�ث
�5����� $ �ن و���  �ر45 رأ�� +�ر�ل Tذا ��4 ذك أھل ا���وات ��1وا و<روا & �+دا، 5��ون أول �ن5, $ ���
 5�1وون ���م �Cل, �2ل ا�ق وھو ا��� ا���ر: ��ذا �2ل ر���؟ 5�1ول +�ر�ل �� :Cم ��ر ��� ا�)��9 5�1وون, ��� ���ء

ْاذي أول �ن �ر45 رأ�� ��د�� �<رون، وأن $ ����  5ذ�ر أ�� $��و�� إ� ��ث أ�ره  5����� +�ر�ل �� �2ل +�ر�ل َ
��9(�7و��، وأ�� �<�رھم، وأ�� ����� ��و�� إ� ��ث أ�ره $ ����� ��� إ��، وأن ا��.   

����o اo�)م د�ل ��� ����� ھذا ا��ك اذي ھو +�ر�oل �5ل ذك .�o5 ثo�أ��د �o�� رo� دo2و ���o� ,�oظ��� �o5و ,�o5و 
وأ�� 2د �د ا�o5ق، و�o5 ا�oد�ث , وأ�� 2د �د ا<�15�ن ,� �����9 +��ح, وC� �5رة �� <�ق $ � �ن ا�+���, �وا-��

$ ��� ��� �5رo5ت o5-��، وo�� �o5ض: �1ول, ��وا-4: ����, ���� و��م �ظر إ�� وإذا ھو @طf اذي �ر ��� أن ا

����� و��م �7 $ ��� �����ذ أن <�ق $ ا��ر �<��5 أن أ����  �� -��ت: ��ذا م �-�ك؟ �15ل :ا���د�ث أن ا
���5 �����5 ��9(� واoذ�ن �o2ل �oن, �5ذه ���ت أو��oء $ و�)�o��9 اoذ�ن ا�oط��ھم ط����o! ا�1ر��ن �4 أ��م �ن ا

ِ/Yن :���ده �ن ا��ر ِ ِا����روا /��ذ�ن �:د ر�ك ����ون �� ���"�ل َ ْ ُ ) َ ُ ) َ ُ َ ْ+ َ +ِ ُ ََ َ َْ ْ َِ ِ َ
+وا�:  ��ر وھم ? ��I�ونََ ُُ ْ َ َ ََ َ ْ ِ ���� :�o�9(�: ����o, ا

���د ���دو�� و�ط��و�� ��� آدم إن ا����ر�م و���ر�م �� � �, وھoم �)�o�9 $ أ@, و@ ���و�� طر�5 ��ن, T5ن $ ���
��ooooرة �ooooن ا���ooooر.  ا�)oooo�5�oooo�9ذا �7ooooن �oooo�5 �oooo� م����oooo� نoooo� �oooo�� رoooo� دoooo2راءة .وoooo1  .واJن �وا�ooooل ا
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  ذ�ر 6"ق �����Pل �"�� ا��
م

  

 ���oو� �o��ن، وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و���o آ����م $ ار��ن ار��م، ا��د & رب ا
���� ا�)م واط�ران و�ظم <��1 و�� و�ل �� ذ�ر ����9�ل -ر��� $ ����-�2ل . أ+���ن .  

��د ا+��ر �ن ا�)ء �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل ��Cد : �دC��1 �ن �ر���ن  ������د��C ����ن �ن 
�ن ا�ن ���oط �o2ل :�oور أر��oد�ر ا��o� :م�o�م و��o������ �o���o و $ ��o� وتo� +�ر�oل و����9�oل وإ�oرا5�ل و��oك ا

5+�ر�ل ��� ار�M وا+�ود و����9�ل ��� ا1طoر وا���oت و��oك ا�oوت ��o1ض ا�رواح وإ�oرا5�ل ��U��oم � �o�oؤ�رون 
  . ��oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooم

��� �ن ��oرو �oن أ��o ھ��oرة ا����oري �o2ل: �د��C ���د �ن ��1وب �ن أ�� ��1وب �2ل: �2ل ��Cن : �دo� �o��� ��Cدo�
��2ل ر�ول $ ��� $ ����o : ن أ�� ���د ر-� $ ��� �2ل���د ا1ر�� �ن ا���ش �ن ��د اط��9 �ن �ط�� 

  . +�ر�ل �ن ����� و����9�ل �ن ا�<رى : و��م

 - ر��� $ ����- �د��C ����ن �ن أ��� �ن ��د ار��ن �ن ���ط : �د��C أ�و �ذ��� �2ل: �د��C ���د �ن ز�ر�� �2ل: �2ل
��o اoر�M وا+�oود و����9�oل ���o ا1طoر وا���oت و��oك ا�oوت ���o 5+�ر�oل �: �د�ر اد��� وا��oر أر���o أ�o)ك: �2ل

  . ا���س و�ل ھؤ@ء �ر45 إ� إ�را5�ل

�د��C ���و�� �ن ��M أن ��د ا�1ھر : �د��C أ�و ��M �2ل: �د��C ���د �ن إدر�س �2ل: �د��C او�د �ن أ��ن �2ل: �2ل
�ن ��M �ن أ�� ��ران أ�� �2ل �Cن $: �د�ل أ��س +�ر�o� إ� ر��� و����9�ل ����1 ا��oب ا��o �رo� 4o5ن أ���oل ا

  . وإ�oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooرا5�ل ���ز�ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ا��+oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooب

�د��C ���د �ن ا�ن ���ر �oن ����oر �oن ��o���ن �oن �o��م �oن <�oد : �د��C أ��د �ن ���م �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
@ أدري 5+�ءه +�ر�ل �15ل �� +�ر�ل أي : �� ر�ول $ أي ا<�ق أ�رم ��� $؟ �2ل: �ن ��ر�� �ن <�د أن ر+) �2ل

@ أدري �5رج +�ر�ل Cم ھ�ط �15ل أ�رم ا<�ق ��� $ +�ر�oل و ����9�oل و إ�oرا5�ل و��oك : ا<�ق أ�رم ��� $؟ �2ل
 �o2ل ورo1ط و��ل ���5ب �ل 2طرة ��9���ن وأ�� ����ر�ا�وت ����م ا�)م ��75 +�ر�ل ���5ب ا�رب و���ب ا

�2 ��1ط وأ�� ��ك ا�وت o�5و �و�oل ��o1ض �oل روح ��oد o� �o5ر أو ��oر وأ��o إ�oرا5�ل �7o5�ن $ ����o ���ت و�ل ور
  . و����م 

��oد ا�ز�oز �oن �و��o2 �oل: �دo��� ��Cد �oن �oوف ا���o2 ��oل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل ��Cدo� :
ر�oول $ ���o : ن ��د $ ر-� $ ����� �o2 @�2ل�د��C ��ف �ن ا��وص �ن ���م �ن أ��� و��د $ �ن +��ر �

�ز و+ل +�ر�ل و����9�ل و إ�را5�ل وھم ��� ���رة <���ن أف ��� +�ر�ل �oن : $ ���� و��م $ �أ2رب ا<�ق إ
  ����� و����9�ل �ن ا�<رى وإ�را5�ل ������ 

���� �ن <�د ا���� �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل ��Cد� :�Cن �دo���ل �oن ���oد �oن إ���oق ��o�ن إo�� أ�و ا���ن 
��� �ن ا��ن ھل �دري �� ا�م +�ر�ل �ن أ����9م �2ت: ���د �ن ��رو �ن �ط�ء �2ل ���د $ وا�م : @ �2ل: �2ل 

  . ����9�ل ���د $ و�ل ��ء ر+4 إ� إ�ل �5و ���د & �ز و+ل

��د : �د��C وھب �ن ز��� �2ل: � ��د $ �ن ��د اوھ�ب �2ل�د�C: �د��C ا��ن �ن ���د �ن أ�� ھر�رة �2ل: �2ل ��Cد�
�ظر $ ���رك و���� إ� +�ر�ل و ����9�ل وھ�� :  �2ل-ر��� $ ����-$ �ن ا���رك �ن ��د ا�ز�ز �ن أ�� رواد 

 إ�� @ ��7ن ��رك �15ل $ ���رك �� رب:  �� ������� و2د ������ أ�� @ أ+ور �15@-وھو أ��م-�����ن �15ل $ �ز و+ل 
�  . ھ�ذا ��T5 (�5�5 @ ��7ن ��ري إ@ �ل <��ر: و���

��د اوھ�ب �ن ا-��ك �2ل: �د��C ا���س �ن أ��د ا���� �2ل: �2ل ��Cن : �دo� رة�o���د��C إ�����ل �oن ���oش �oن 
�oن ���ت ����C ا����� : Pز�� أ�� ��4 ���د �ن ���د �و� ��� ا���� �2ل �o�� $ �o-ك رo��oدث �oن أ�oس �oن ��

م : ر�ول $ ��� $ ���� و��م أ�� �2ل +�ر�ل �  . �� -�ك ا��ر : أر ����9�ل -���� 2ط �2ل�� 

  

  4N� إ�را/�ل �"�� ا��
م و�� و�ل ��

د اوا�ط� �2ل: �د��C أ�و أ�وب �2ل: �د��C ا�ن ر��� �2ل: �2ل�> ��Cد� :��ن او ��د ا<زا�> ��Cن �دo�د أ�� �o�ر 
��د $ �ن ر��ح �ن ��9�� ر-� $ ���� أن ���� -�����o :  �2ل ��-ر��� $ ��� $ ��o� $ ولo�ت ر��o� ھل

  و��م �1ول �5 إ�را5�ل ���9؟ 

����oo و��ooم �oo1ول: �2ooت $ ��oo� $ ولoo�ت ر��oo� مoo�� : رoo>Jرق وا�oo��oo أر���oo أ+���oo���+ �oo��� �ooن أ�ooدھ�� ��
  . ا�وح ��ن �����، T5ذا أراد $ �ز و+ل أن ���ب او�� ��1ر ��ن +���� ���Uرب و
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��oدة �oن : �د��C داود �ن ���د �ن ا�را��o5 أ�oو ���oم �o2ل: �د��C إ�����ل �ن ��د $ �ن ��دة ا-�� �2ل: �2ل ��Cدo�
���o �د��C إ�����ل �ن را45 �ن ���د �ن �ز�د �ن ���د �ن ��oب �oن : �����ن اروا�� �2ل $ �o-رة رo�ھر �oأ�

  : �د��C ر�ول $ ��� $ ���� و��م وھو �5 ط���9 �ن أ����� �15ل: �2ل

 �o���� 5رغ �ن <�ق ا���وات وا�رض <�ق ا�ور 75�ط�ه إ�را5�ل ���� ا�)م �5و وا-��  �إن $ ���رك و���
ا1رن : �� ر�ول $ و�� ا�ور؟ �2ل:  ���5�� ��<ص ��ره إ� ا�رش ���ظر ��� �ؤ�ر �15ل أ�و ھر�رة ر-� $

  . -وا�رض: و�o2ل P�oره إ��o2 �oل-�ظ�م، واoذي ��o�� ��oده إن �ظoم دارة 5�o�� �oرض اo���وات : �2ت ��ف ھو؟ �2ل

��ن ��7oر $ �oز و+oل �o��o>�� �oC ا1��oم oرب ا�C
 5�� C)ث ��<�ت ا�و� ��<� ا�زع وا��C��o>�� �o ا��oق وا���
ا��
 ��<� ا�زع 5��زع � �ن �5 ا���وات وا�رض إ@ �ن ��ء $ و��7ره 5�oد���� : �ل ����<� ا�و� 5�1ول �إ�را5

�ٍو�� �:ظر ھؤ?ء إ? ��N� وا�دة �� ��� �ن /واق : و�طو�� 5) ���ر، وھ� ا�� �1ول $ ���رك و��� َِ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ََ ُْ َ َِ َِ ً + ًَ ِ ُ 5���ر $ ْ
ُ�وم �ر�fف ا�را�f4� ا+��ل ��5ر �ر ا���ب Cم ��ون �را�� و�ر�W ا�رض �7ھ��� ر+� وھ� ا�� �1ول $ �ز و+ل  َ ِ َ+ ُ ُ ْ ْ ََ

�� ا�راد/�  "وب �و�Pذ وا�4� 	���ٌ َُ ُ َِ َ َ ْ َ ٌ + َ ُ ٍَ ِ ُِ ْ ��5ون ا�رض ������� ا�ر���� �5 ا��ر �-ر��� ا��واج ���7 �7ھ��� و���1د�ل َ
�رش �ر+��oo ا�رواح 5���ooد ا��ooس �ooن ظ�رھoo�5 �ooذھل ا�را-4oo و�oo-4 ا�وا�ooل و�oo��ب اوooدان و�ط�ooر �oo� قoo���ا

  .  و+وھ�� و�و� ا��س �د�ر�نا���ط�ن ھ�ر�� ��� ���7 ا�2ط�ر �1��5ھ� ا�)��9، �5-رب

�5��� ھم ��� ذك؛ إذ ��د�ت ا�رض، ���5د�ت �ن 2طر إ� 2طر 5رأوا أ�را �ظ��� 75<ذھم ذك �ن ا�رب �� $ 
��oل oCم ا�o�1ت �oن 2طoر إ�o 2طoر oCم ا�<o��ت ��o��� و�2رھ�o و��C�oرت �� �oذا ھTo5 ،ء������م، Cم �ظروا إ� ا ��

o�����o و��oم�+و���، Cم ��طت ا���ء  $ ��o� $ ولo�ل ر�o2 و : ��مoل أ��o2 كoوا��oوات @ ����oون �o��ء �oن ذ
����ز و+ل ��ن �1ول: ھر�رة ر-� $  $ ��C��ول $، �5ن ا�ر ��ا�رض :  .f/ وات و�ن���4زع �ن /. ا�/ِ ْ َ َ َ َ + َ ََ ْ ِ ِ ِْ ْ ِ َ َ

ُإ? �ن ��ء �  + َ ََ ْ + أو9ك ا��داء وھم أ���ء ��د ر��م �رز2ون، وإ��� ��oل ا�oزع إ�o ا����oء 5و�o2ھم $ o5زع : ؟ �2لِ
��� �رار <��1، وھو اذي �1ول $ �ز و+ل �C��� $ ذاب�ْ�� أ��� ا�:�س ا��وا ر��fم : ذك ا�وم وأ���م ��� وھو  ُ + ++ َ ُ َ B َُ َ

َإن ز�ز�� ا���� + َ َ َْ َ + َ� �.ء �ظ�م �وم �رو:�� �ذھل �ل �رC	� ��� أرC	ت و�f� =Cfل ذات ��fل ��"��f و�fرى ا�:�fس ِ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ + َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ ٌ ْ+ َ ُ َ ُ َ َ َ ََ ٍ ِ ٍ ِ ِ َِ ْB B ُ َ ٌْ َ َ
ٌ���رى و�� ھم ����رى و��ن �ذاب � �د�د  + ُِ َِ َ َِ + َ َ َ َ ُ َ َ َ َُ َ ِ 5���Cون �5 ذك ا�)ء �� ��ء $ إ@ أ�� �طول ذك، Cم ��7ر $ �ز ْ


 ��<�o ا��ooق 5���ooق أھoل اoo���وات وا�رض إ@ �ooن ��oء $، Too5ذا ھooم ��oo�5 ق��ooو+oل إ�ooرا5�ل 5��7ooره ���<�o ا
  . <��ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooدون

�5 ��oرك و���o�� ر��+��o رب o2د ��oت أھoل اo���وات وا�رض إ@ �oن �9oت : o1ول+�ء ��ك ا�وت ���� ا�)م إ� ا
�ر�oك، و��o1 : �5ن ��o1؟ 5�o1ول: 5�1ول $ �ز و+ل وھو أ��م �o��� �o1وت، و�o�� @ ذيo��o رب �1�oت أ�oت ا��o ا

�� رب ���ت +�ر�oل و����9�oل : ��ت +�ر�ل و����9�ل 5����م ا�رش 5�1ول: +�ر�ل و����9�ل وأ��، 5�1ول $ �ز و+ل
����o اo�)م-ا��ت إ�� ���ت ��� �ل �ن ��ت �ر�� ا�وت 5��و��ن، و���7 ��ك ا�وت : 1ول $ �ز و+ل5�- �o إ

�� رب �1�ت : �5ن ��1؟ 5�1ول:  و$ أ��م-�ز و+ل-2د ��ت +�ر�ل و����9�ل 5�1ول $ :  5�1ول-���رك و����-ا+��ر 
��ت ���� �ر�� 5��و�ون، Cم ���7 ��ك : � 5�1ول $ �ز و+لأ�ت ا�� اذي @ ��وت، و��1 ���� �ر�ك، و�1�ت أ�

�ر�oك 5�o1ول $ :  5�1ول-���رك و����-ا�وت إ� ا+��ر  �o��� ت�o� دo2 رب ��ل-o+ز وo�o�5ن ��o1؟ :  وھoو أ��oم-
�� رأ�oت أ�ت <�ق �ن <��1، <��1ك : �� رب �1�ت أ�ت ا�� اذي @ ��وت، و�1�ت أ��، 5�1ول $ �ز و+ل �: 5�1ول

  . �5ت 5��وت

@ �وت ��� أھoل : T5ذا م ��ق إ@ $ ���رك و���� اوا�د ا��د ا��د �س �واد و@ ود ��ن آ<را ��� ��ن أو@ �2ل
: ا+��، و@ �وت �ھل ا��ر، Cم �طوي $ ���رك و���� ا���وات وا�رض �ط� ا�+ل، Cم د��ھ� Cم ������، oCم �o2ل

َ��ن ا��"ك ا��وم : �ف ��و�� ���رك و���� و�1دس �15لأ�� ا+��ر Cم ھ ْ َ ُ َْ ْ ُْ ِ ��ر : Cم �2لِ�aِ ا�وا�د ا� + ََ ْ ِْ ِ ِ Cم ��دى أ@ �ن +ِ
��7ت، أ@ �ن اذي ��ن � �ر���؟ أ@ �ن اذي ��ن � �ر��� �5�7ت 5) ��7�� أ�د، Cم ��oدل $ اo���ء ��ن � �ر��� 5

ً? �رى /��� �و�� و? أ��� وا�رض P�ر ا�رض 5���ط�� و��ط��� و��دھ� �د ا�د�م ا���ظ�  َْ َ ً َ َ ََ َ َِ ِ .  

Cم �ز+ر $ �ز و+ل ا<�ق ز+رة T5ذا ھم �5 ھذه ا��د� C� �5ل �وا-��oم �oن ا�ول �o5 �ط���o و���o ظ�رھoC ،�oم 
�ا��وان ��5طر اo���ء ��o��م أر��o�ن �و� �o�� ،�o��oون ا��oء : ��زل $ �ز و+ل ����م ��ء �ن ��ت ا�رش ��1ل 

��رة ذرا��، و��7ر $ �ز و+ل ا�+�� ���Cت 5وق اo����� إذا �o�� لo1�د أن ���ت ���5ت ����oت اطراC�oث و����oت ا
�ر��، 5���ون 5��7ر $ �ز و+ل إ�را5�ل ���� ا�)م 5�7<ذ : أ+��دھم ���5ت ��� ���ت �2ل $ �ز و+ل ���� ����
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ؤ�� ��� ��وھW أرواح ���� +�ر�ل و ����9�ل 5�����ن، Cم �د�و $ �ز و+ل ا�رواح 5�: ا�ور، Cم �1ول $ �ز و+ل

 ��<�o ا��oث، oل ا���را5o�A لo+ز وo�ا�����ن �ورا وا�<رى ظ���، Cم ��1��� $ �ز و+ل �5 ا�oور oCم �o1ول $ 

��oرك و���o�� ر�o�+�oر+�ن : �5<رج ا�رواح ����7 ا��ل 2د �Fت �� ��ن ا���ء وا�رض 5�1ول ا �oو�ز��o و+)
ح �5 ا�رض ��� ا�+��د، Cم �د<ل �5 ا<����م �o5 ��o��5 ا�+o��د ��o�� اo�م �ل روح إ� +�ده، �5د<ل ا�روا

�5 ا�د�C ،cم ���ق ا�رض ���م، وأ�� أول �ن ���ق ��� ا�رض، �5<ر+ون �را�� إ� ر��م ����ون، ���م ��� �ن 
  . اC(C�ن

�ط	�fن إ��f ا�fدا�. ��fول ا���f/رون ھfوا���ن �و�9ذ �ر���� �را�� إ� ر��م ��o��ون �َ َ + َُ َ ْ ُِ ِ ِ َِ ْ َُ ُ ٌذا �fوم �f�ر ِ َ ْ َِ ٌ ُذ�fك �fوم َ ْ َ َ ِ َ

ِا�6روج  ُ ُ ًو��ر:�ھم /"م :�Mدر �:�م أ�دا ْ َُ ُ ْ ْ َ ََ ْ ْ ْْ ُ َ َِ ِ َ َ َ �-o1� @م و��o5�و�2ون �5 �و2ف وا�د �o1دار ���o�ن ����o @ ��ظoر إ
����م ����5 ا<)9ق، ��� ��1ط4 اد�C ،4م �د��ون د�� و�Uر2ون ��� ���c ذك ���م ا�ذ�o2ن، أو ��+��oم oCم �o-+ون 

ون�ن ���4 �� إ� ر��� �1-� ����� 5�1و: 5�1وون : ،�oن رو�o� �o�5 
و�ن أ�ق �ذك �ن أ���م آدم <��1 $ ��ده، و��
 ��o� $ ول�أ�� �15ل ر ��+�ءوا �� ���� ���� ��ء ����ا��� �و���� �2) 5�ؤ�� آدم 5�ط�ب ذك إ�� 5�C ،��7م ����1ون إ

ش ��+دا ��� ���oث $ �oز و+oل ��� ��7و�� T5ذا +�ءو��، ا�ط�1ت ��� آ�� ا��ص 75<ر 2دام ا�ر: $ ���� و��م
o2دام ا�oرش، 5�o1ول : �� ر�ول $ و�� ا��oص؟ �o2ل: �2ل أ�و ھر�رة ر-� $ ���. إ� ���� 5�7<ذ ��-دي 5�ر���5

�� o1�> �o5 �����o5ك، : �� ��7ك �� ���د ��� $ ����o و��oم وھoو أ��oم؟ 27o5ول: $ �ز و+ل���o��o رب و�oد��� ا
����o و��oم. 2د ����ك أ�� آ���م 275-� ����م:  �ز و+لوا2ض ����م 5�1ول $ $ ��o� $ ول�27ف : �2ل رo5 4+7رo5

  . �4 ا��س

�5��� ��ن و2وف ����� ��� �ن ا���ء �د�دا ��5�� �5زل أھل ا���ء اد��� ����C �ن 5��o� �oن ا+oن واo�Aس ���o إذا 
�oمد�وا �oن ا�رض أ�oر2ت ا�رض ��oورھم، وأ<oذوا ��5��oم و2 �o�� :وا�o2 ؟�oم ر����o5ل : أoزل أھo�� مoC ،و آتoوھ @

ا���ء ا��C�� ����C �ن �زل �ن ا�)��9 و���C �ن 5��� �ن ا+ن واo�Aس ���o إذا د�oوا �oن ا�رض أ�oر2ت ا�رض 
�oم �o��2�5م و��o� وا: ��ورھم، وأ<ذوا�o2 ؟�oم ر����o5زل: أo� نo� �o�C�� �oC�C �oن @ وھoو آت، oCم ��oزل أھoل اo���ء ا

 �o��2�5م و��o� ذواo>ورھم، وأo�� ر2ت ا�رضo�ن ا�رض أo� واoإذا د� �o�� سo�Aن وا+ا�)��9 و���C �ن 5��� �ن ا
@ وھو آت، Cم ��زون ��� 2در ذك �ن ا�-��ف ��� ��زل ا+��ر ���رك و���� �5 ظ�ل �ن : أ5��م ر���؟ �2وا: �م

ا�وم أر��� أ2دا��م ��� �<وم ا�رض ا���� وا�ر-ون وا���وات ا��Uم وا�)��9 ���ل �ر�� �و�9ذ ���C��، وھم 
����oن ذي ا���oوت ����oن ذي ا��oك وا���oوت، : إ� �+زھم ��� ������م �م ز+ل ���o���M و�o�����م أن �1وoوا

ب ����ن ذي ا�ز وا+�روت، ����ن ا�� اذي @ ��oوت، ����oن اoذي ���oت ا<)o9ق و@ ��oوت، ��oوح o2دوس ر
 �ooظ��ا�)�oo�9 واooروح 2دو��oo 2دو� �oo����ooن ر���oo ا��� ،�oo����ooن ذي ا���ooوت وا+�ooروت وا��ر��ooء واoo��ط�ن وا

�ر�� ��ث ���ء �ن ا�رض، Cم �1ول �و�ز��o و+) @ �o��o+ور�� ا�oوم أ�oد : ������ أ�د ا��Jد، Cم �-4 $ ���
+ن وا�Aس إ�� 2د أ��ت �م ��ذ �وم <���1م إ� �وم ھoذا أ��oر �� ���ر ا: �ظ�م، Cم ���دي �داء ���4 ا<)9ق 5�1ول

��م وأ��4 2و�م ���75وا ���  . أ

�م �1رأ ����م، �5ن و+د <�را �5���د $، و�ن و+د P�ر ذك 5) ��و�ن إ@ ����، Cم ��7ر $ ������T5 ھ� ����م وأ
َوا���زوا ا��وم: �ز و+ل +��م 5�<رج ���� ��ق ��ط4 �ظ�م، Cم �1ول ْ َ ْ َْ ُ ْ أ��� ا���ر�ون أ�م أ��د إ���م �� �:. آدم أن َ َ ْ ََ َ َ ََ ْ ِْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ Bُ َ َ ِْ ِ

ٌ? �	�دوا ا���ط�ن إ:� ��م �دو ���ن  ُ َ ُِ ُِ ` َ ْ ُ ْْ ُ + + ََ َُ �o��� �1م إ@ اo�1C�ن ا+oن واo�Aس إ� آ<ر اJ��C ،م �1-� $ �ز و+ل ��ن <َ
: �1�د ��-�م �ن ��ض ��� إ�� �1�د ا+��ء �ن ذات ا1رن، ��� إذا م ��ق ���� وا�دة ��د أ<رى �2ل $ �oز و+oل

ً�� ���:. �:ت �را�� : �و�� �را��، ��5د ذك �1ول ا��5ر َ ْ َُ ْ ُ َُ ِ َ �o�5 �-1� �� ون أول��ن 5��1CCم �1-� $ �ز و+ل ��ن ا
اد��ء، 5�ؤ�� ��ذي ��ن �o�1ل  �o5��o�ل $ �oز و+oل ��7oر $ و�����o، و�o� ��7oن o�2ل ���oم �o�<ب أودا+�o د�oC ،�oم 

م ����2م؟ 5�1ول: �� ر��� ����2 ھذا، 5�1ول $ �ز و+ل وھو أ��م: �1وون :��ون ا�زة ك، 5�1ول $ �ز �� رب ����2م 
  . �د2ت 5�+�ل $ �ز و+ل و+�� �Cل �ور ا��س، Cم ����� ا�)��9 إ� ا+��: و+ل

�ز و+oل وP�oر أ�oر $ ��oززا �o5 اoد���، و�o� ��7oن o�2ل ���oم  $ ��Cم �ؤ�� ��ذي ��ن ��1ل �5 اد��� ��� P�ر ط�
��o رب : oم ��o��2م؟ 5�o1ول: ���o ھoذا، 5�o1ول $ �oز و+oل �o وھoو أ��oمر��� �2: ���ل رأ�� ��<ب أودا+� د�� 5�1وون

���ت 5��ود $ و+�� و�زرق ����ه، Cم @ ���1 ��س ����2 إ@ �2ل ��oC ،�oم : ����2م ��ون ا�زة � 5�1ول $ �ز و+ل
  . �1-� ��ن �ن ��1 �ن <��1
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��ء �ن ا��ن، ��� إذا م ��ق ��oد �oن أ�oد ����o� �oدى ���oد إ�� ���ف �و�9ذ ��9ب ا��ن ����ء Cم �����، أن �<�ص ا
���م و�� ���وا ���دون �ن دون $، و@ ���1 أ�د ��د دون $ �oز و+oل : 75��4 ا<�ق ���م �15لL� ق �ل 2وم���أ@ 

��� �ورة ���� 5�����o ا���oرى، ��9(� و�+�oل ��oك �oن ���9 إ@ ��Cت � آ�� ��ن �د��، و�+�ل �و�9ذ ��ك �ن ا
��� �ورة �ز�ر 5����� ا��ود، Cم �1ودھم آ���م إ� ا��ر وھ�o ا� �o�o1ول $ �oز و+oل ��9(�f�ِو ��fن ھfؤ?ء : ا َ َُ َ َ َ ْ

َآ��� �� وردوھ� و�ل /��� ��6دون  ُ َ ُِ ِ َِ َُ َ َ َ َ َ`  إ@ ا�ؤ�ن 5��م ا���5ق +�ءھم $ �oز و+oل 5���o� �oء �oن ھ����o ��� إذا م ��قً
���م و�� ���م ���دون، 5�1وون: �15لL� 1وا�و$ �� �� �ن إ� إ@ $ و�� ��� ���د P�ره، oCم ���oرف : �� أ��� ا��س ا

��o أ���o ا��oس ذھoب :  ھ���5 �o�o1ول���م وھو $ �ز و+ل 5����Cم 5���ث �� ��ء $ أن ���ث، Cم ��7��م 5���o� �oء �oن
���م و�� ���م ���دون، 5�1وونL� 1وا�  . و$ �� �� �ن إ� إ@ $ و�� ��� ���د P�ره: ا��س �5

ھooل ����ooم و�oo�ن ر��ooم �ooن آ��oo : إ�oo�� �ooوذ �oo�� &�ooك ���oo إ��ooم ���ooوا 5�oo1ول: أ��oo ر��ooم 5�1وooون: 5�oo1ول $ �ooز و+ooل
 5���ف $ �ز و+ل �م �ن ���2، و��+�� �oم �oن �ظ��o� $ �o ��رo5ون ��o ر��oم 5�o>رون ��م: ��ر5و���؟ 5�1وون

�+دا 5��+دون �� ��ء $، و�+�ل $ �ز و+ل أ�)ب ا���15�ن ������ ا�1ر، و�<رون ��� أ�2���م، Cم �7ذن $ 
و ��ooد اoo��ف ����(� �oo�ooب �ooز و+ooل �ooم 5�رoo�5ون، ooCم �oo-رب ا�ooراط 5�oo�+ل �oo�ن ظ�ooري +��ooم ��ooد اoo��رة، أ

 . و<ط�ط�ف 

  

 

o�� �o5��ره  �o5�oورة ا����oم ��oد 2و�o  ��ق ا�ؤف ھذا ا�د�ث اطو�ل و���� �د�ث ا�oور، وo2د ذ�oره ا�oن �C�oر
�َو�وم :��� ْ َ ِ�:�4 /. ا�Nور َ B ُِ ُ َْ

 �اطو�oل،  دا��o وا�����o، و��2�o ا�ؤoف ھ�ھ�T� �o���oده ��oذا اo���قو���2 أ�-� �5 ا
اoذ�ن �+��oون ا���د�oث اطو���o؛  وا�د�ث �ظ�ر أ�� �س ���Cت، وإ��� ھو �+�وع �ن �oدة أ��د�oث ���oدة ا��o1ص

����o  را5�لذ�ره �� ذ�ر ا��ك اذي ���
 �5 ا�ور وھو إ� ��ون 5��� �رھ�ب و�رP�ب و�<و�ف ������ن، و������
  .ا�)م

  

  أ���ب  وة ا�L��ن

  

   ا�)م ����م ور��� $ و�ر����

��ن، و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د ��م $ ار��ن ار��م، ا��د & رب�� و���o آ�o و����o ا

   .أ+���ن

و���ظر �5 �<�و���2 �ر�
 اA���ن، و��Cت , ره�5 أ<�� اA���ن ��& ������ و���� �1وى ���ظر �5 آ��ت $، و���ظر
 وoو ا��oر��م ا�1و��oت, ���ھد أن ا�ؤ���ن ��1 @ ��ز�زع إ�����م، وو �Cرت ا����ت أ�و� ود����9، و�+ل ذك

  .و��وھ�oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo، وooooooooooooooooooooooooooooooooooooooو �ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooCرت ا��ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooن

���� و��م-  �5 ����م �� أ��م رأوا اJ��ت ا����ت آ��وا �5 ��� أن ا����� ر-� $ ���م اذ�ن: ��Cل ذك $ ���- 

��د��1 2و�� ا��Fت �� �2و��م،  ,��د ذك �د2وا ��د��1 +�ز��, ورأوا ا��+زات ا��ھرات، ورأوا اد@@ت اوا-��ت
و�4 ذك �� �oدھم ����o� �oوا ���o� �oن ھoذا , �ن ا���د �� 1وا ور�
 اA���ن �5 أذھ���م، وا��Fت �� أ+����م، 1�5وا

   .اA���ن

�م -oرر�o� ك�، و�oذ�o�� $ ذات �o5 دا, ��رف أ��م أوذوا�دo� ذا��o�ُوأo1وا o�ِ , �o5ن o�2ل أo2وا��م، وُ-oرُ�وا �oذ�وا  ْ ُ
 ,ا����ة، و�� زادھم إ@ 2وة و�����، Cم ��د�� ��وا �ن ا�ذاب �� ��وا ھ�+روا وأ1�ت ��� �دورھم ا�+�رة, ا��س

ھذه ا����5ت، و2ط�oوا ھoذه ا���oر إ�o  2ط�وا وذھ�وا إ� ا����, ھم و���9رھم�ر�وا �)دھم وأھ���م وأ�وا�م ود��ر
����@ �ك أن اoذي ����oم ���o ذoك ھoو �����oم , ���دة ر��م، و�ظ�روا د���م ؛ �����وا �ن أن ��روا ھ��ك �5 ا

   .و�����م �� ,�5 د���م

و�o5 , وo+ �o5وع, و�5 ا��داد �ؤو��, و�5 �دة, �5 <طر, �5 ��2 و�1وا �5 ا�د��� وھ�ذا ھ�+روا ��د ذك إ� ا�د���
�م أن  ا�-M �وف �ر+4 إ� �)د��، أو ��ر+4 إ� د�ن آ����9، وذك ���م: و�� �2وا, و��روا +�د، و�4 ذك ����وا

  .�� ھم ���� ھو ا�ق

  

  ا�4ر �ن ��ن ا��ؤ�:�ن وا��:�/��ن
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^أ�� اذ�ن آ��وا إ����� ��T5 �1���ُم ر+�oوا و�oن oم �ط�o�9وا , ط��o�9 آ��oوا ظ�oھرا ��oن ھ��oك,  أو �ذ�oذ�وا، وھoم ا��15�oونَ
oم �oد<ل اA���oن o�2 �o5و��م, ��A���oن ,fo���� مoْ "fو��م �o�2 �oو��م، �oل  ُ ُ ُ ُ

َ�:�fرة وھfم �f����رون  ُُ ْ ُ َ َ ُِ ْ َ ْْ ٌ ؛ o�5ذك ��oروا  ِ
َا�ذ�ن :�2ل $ ����, ذ�ذ��ن� ِ ْ��ر�Nون ��م /Yن ��ن ��م /�c �ن �  ��وا أ�م + ْ َْ ُ ََ َ َ َِ + َ َ ْ َِ ٌ ُ + َ َْ ُ َ ُ َِ ٌ:�ن �	�fم وإن ��fن �"��f/ر�ن :�Nfب  ِ َ َ َِ ِ َِ َ َ ُ ُ ََ َ ْ ِْ ْ ِ ْ

ْ ��وا أ�م :���وذ َِ ْ َْ َ ْ َ َُ
َ�"��م و:�:	�م �ن ا��ؤ�:�ن  َِ ِ ِْ ُ ْ ْ َ ْ َْ َْ ُْ َ َ ُ

ا���ر �5 ا��طن، Cم  ��ن �4 ا�ؤ���ن �5 اظ�ھر، و�4: ��7�5م �2وا 
ب�U, أو @ ����2و��o, أ�طو����T5 :�o ���م، وإن �Pب ا���oر �o��2 ,أ�طو�� �ن ا�U���: إن �Pب ا�ؤ��ون ���2. ��ن �4 ا

   .���T5 ���م �5 ا��طن

��, �وا ��ؤ���ن ��5�1ؤ@ء ��� ����م اA���ن �5 2و �َو�ن :��� $ ��� ِ ِا�:�س �ن ��ول آ�:� ��a و����وم ا62ر  َ ِ ْ ِْ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِِ + + +ُ ُ ْ
ْو�� ھم ُ َ َ��ؤ�:�ن َ ِ ِ ْ ُ 15�o�ِ�ن اoذ�ن ُ�ظ�oُرون اA���oن، و���oم oم��وا ��1 �ن ا�ؤ���ن، إ��� ھم �oن ا� :أي ِ ْ �o� واo�9ط�� ,

   .و��ن ا���15�ن و��ن ا���ر, �5رق ���ر ��ن ا�ؤ���ن ��1

�oAو اoھ �oوا أ�o5�5ر �o��2و�>� �o5ت $ و��ؤ��ون أو@ �ظروا �5 آ��5  �oا�oق، o����5م ذoك ���o ا��oد�ق ��o�7 @ إ
� P�ره، وأ�� ھو ا���ود و�ده، �ظروا �5�o�� �o :اد@@ت ا�� ا��دل ��� ��� ���oل 2در�o2 ،�oرءوا �o5 اo1رآن 2و

ْو�ن ِ ٍآ���� أن 6"��م �ن �راب َ ِ ِ َِ َُ ُ َْ ْْ َ َ َ
ْو�ن  ِ ًآ���� أن 6"ق ��م �ن أ:4��م أزوا�� َ َ َْ ُ ْ ُ ََ َ َْ ِْ ِ ِ ُِ ْ َْ ْو�ن ََ ِ ِآ���f"6 �fق ا�f���وات وا�رض  َ ْ َ َ َ + ََ ْ ِْ ِ ُِ َ

ْوا�6
ف أ��:��م ُ َ ِْ ِ ِْ ََ ُ ْوأ�وا:�م َ ُ ِ َ َْ َ
ْو�ن  ِ ِآ���� �:���م ���"�ل وا�:��ر َ َ َ ْ ُ َ َ+ ُ َِ + ِ ْ ِ ْو�ن ِ ِ َ �f	�وط �f/ًآ���� �ر��م ا��رق 6و َ َ ْ ْ َ ُ ََ ً َ َُ ْ ُ ِ ِ وP�oر ذoك  ِ

��� 2درة ارب ���� �ن اJ��ت، �5ر5وا أ��� آ��ت ����ت �   .دا

�C مC ���   .و��� ��� �� +�ء ��,  5رأوا أن ��+زا�� �دل ��� �د�2-���� و��م ��� $-��� �ظروا �5 ��+زات ا

 

 ���:ت �د���� ���Iك ����6ر �و �م ��ن /�� آ��ت ���:�

  

و أ�� ��� �2ل 5�� ��� أ�و ط�ب:   

 

�� A��ل ا������ ��N� �eرا�ل وأ��ض ������ ا�M��م �و�

  

� �oن اo���ت�5ظروا 5��� وھ�o�� $ �o�, زاتo+��و�oن ا�oدق، , و�oن ا����o, و�oن ا��oم, و�oن ا�<o)ق, و�oن ا
o� �o�T5pق  وأ�� @ �ط�ب ����� ����، 5+ز�وا ��o+ �o� ���oء ��o، و�7oن ��o+ �oء ��o و��o د��o إ��o، �5ر5وا أ�� ��دق َ

��o أ��oم ا�F�oت o�2و��م ��A���oن ���+�o  و�دق، ����5م ذك ��� أن �11وا اA���ن ��، ���5وا �ذك �ن ا�oؤ���ن ،�o1�
�م �Cرة ������م���   .ذك �Cرة أ

  

  :��ذج �ن ���ق ا��ؤ�:�ن �4N� ا�L��ن ا��ق

  

�4o أن , 1��75وھ �o5 �o��o�ل $ ,ر<�oت ��o��م أ�oوا�م, أ��م +�ھoدوا  �o5��o�ل $ ��7oوا�م وأ��o��م: �5ن ذك ا+��د
Bو��� :�2ل ����ِا�A��ن �ط��� ُ��بn ا��ل،  َِ ًون ا���ل ��� ���ُ ًّ َ ّ ُ ََ ْ ُوإ:� َ + ِ ٌ��ب ا��6ر ��د�د َ ِ َِ ََ ِْ ْ ) ھو ا��oل ا�C�oر، : ا<�ر ُ

��د ذك ��ل ����م إ�����2، وأ���C ذك �C�رة ن ا���1 �5 ���ل $ّو�ن �� �د2وا �7 ���� $ ���>� ���.   

����o و��oم ���+� �o�oز   �5 +�ش ا�o�رة؛ ��o-ر-� $ ���- ��ر5ون �C) أن ���Cن �ن ���ن $ ��o� �o���oث ا
أ�ط�oھم اروا�oل ,  اoUزاة  �o5��o�ل $�� �o9��C(C�oر، �o9��C(C را�oب �oن ّ+�oز اoذي ھoو oPزوة ��oوك, +�ش ا��رة

و���o ا<ط�oم ا��o  ,وا���2ب وا�ھب وا�رش و+��4 �� ����+و��، ��� ا��� ا� �o�o�و2ون ���o ارا���o وا��)س
  .�o��وي �o5 ھoذه ا�ز���o أ�oCر �oن ���o9 أoف ����o� �o, �1ودون ���، و�4 ذك أ�o-� د4o5 أoف د���oر ز��oدة ���o ذoك

 ,�ذك ھ��ت ����م أ����م، ��5ر-وا ��1ل �5 ���ل ��رة اA�o)م, ھ��ت ����م أ�وا�م �ل ��� أ��م@ �ك أن ھذا د

���� و��م، و�ر�� ���o اo���دة ��� �2ل ���م ���ون، ���ر-ون ��1ل 5داء ����م ��� $ ��روا P �5زوة أ�د .
   .@ �ك أن اذي ����م ��� ذك 2وة اA���ن

و@ ��<��ون إ@ �oذر، �o�5 اoذي ����oم؟ , وPزوات ���2م �5 ���ل $ ���� �5 �ل ��� �دة �را���ذك أ�-� �ذوا أو
+إن :أ�زل $ ���� 5��م! اA���ن 2وة إ�����م و��د��1م، ��5ذا ��ون �م وأ�fوا��م �Ifن  ِ�f4:ا��رى �ن ا��ؤ�:�ن أ �+ َ ََ َ َِ ْ ُْ َ ْ َ ُ َ ُ ََ ُْ ْ َ ِْ ِ ِْ َ +

ُ��م ُ َ
ِا��:� ����"ون /. ���  َ ُ َِ َِ ُ َْ َ ًل � /���"ون و���"ون و�دا+ َ َْ َ ُ َ َُ َُ ُْ ْ َ ِ + ِ �f/رآن و�ن أو��� /. ا��وراة واL:��ل وا�� ��"�َ ُ ّْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ََ ْ ِ ْ ْ َِ ِ ْ +ِ ِ ِ ًِ

�fده �fن  	�َ ِ ِ ِ ْ َ ِ
�ِ ����، وو�5 $@ �ك أن ھذا د�ل ��� أ��م + �َ و5وا ��� ��ھدوا $ ��� �م ���o و�oدھم َ �ھoو $ : ا�o��ري, ���

��oo�� ,�9ون�oo�, ا+��oo: ھooذه ھ�oo ا���4oo، وا�Cooن ھooو, ا��9�ooون، وا���4oo ھooو ا���ooس وا��ooوال ھooم, ھooم ا�ؤ��ooون: وا
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ًو�ffffدا ا�ooooوراة وا+�A�ooooل واoooo1رآن :واو9�ooooCق ْ َ �:Lوراة واffffا�� .ffff/ �ffff�� �ffff�"�ِ ْ +ِ ْ ََ َ ْ َ ْ َِ ِ ffff�ِل وا��ffffرآنًِّ ْ َُ ْ ِ .  

�، �oذك أ��o� �-oروا  اذي ����م؟ @ �ك أ�� 2وة إ�����م، Cم أ�Cر ذك أن �ذوا أ����م ر<��� �5 ���ل ��5�o�� $
�م، �� +�ء ا��زاب ��و ��رة آ@ف�� �� ���ْإذ :وأ��طوا ��� �ن �ل +��ب، �2ل ���� ا���ر أ�د2وا ���د���  �ن ِ 

ُ��ءو�م �ن /و �م و�ن أ�4fل �f:�م وإذ زا;fت ا���Nfر َ ْ َ ْ َ ْ ُ ََ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ُ ُْ َ َِ ْ َ ْ َْ ْ َو�"fMت ا��"fوب ا��:��fر و�ظ:fون �a�f ا�ظ:fون ھ:��fك ْ ِ َِ ُ B َ َُ َ َB ُ ُِ + ِ َ َ َ ُ َ َِ ْ ُ ْ َ َ
  .f"َا�� ِْ ُ

َا��ؤ�:fون ُ ِ ْ ُ ًوز�ز�fوا ز�fزا? �fد�دا ھoذا �oن ا@��o)ء ْ ِ َ َ ًُ ْ ُ ِْ ِ � �1و�o, و�oن ��o��وا ��1�oد��م َ�o�� $ د��مo�: �f�و�+ ََ
َرأى   َ

َا��ؤ�:ون ا��زاب   َ ْ َُ َُ ْ َْ ِ ُ��وا ھذا �� و�د:� �ْ + َ َ ََ َ َ َ ُ
ًور�و�� وNدق � ور�و�� و�� زادھم إ? إ���:�  ََ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َِ ِ+ ُ ُْ ُ َ َُ َ ُُ ًو��"��� + ْ َِ َ

أ<�ر $ : ���� 
َ�)ء �ظ�ر �ن���� ���7م �وف ����ون، وأن ھذا ا@� َ َْ �, ��ون ��د�2 ِ��� �ْو�ن ��ون ��ذ��، 2د أ�زل $ 2و َأ��ب :َ َِ َ

 

َا�:�س أن ��ر�وا أن ��و�وا آ�:� وھم ? ��4:ون ُ ْ ُْ َ + ُ ْ +ْ ُُ َ َ َ َ ُ َُ ُْ َ َ
ْو��fد  @ �oد �oن ا����o ون؟أ��م إذا آ��وا @ ����o ھل ����ون: ����  َ َ َ 

ْ/�:� ا�ذ�ن �ن  �"�م ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ + + َ
َ/"�	"�ن � ا�ذ�ن Nد وا و��	"�ن ا���ذ��ن ��ذا؟  + َ َ +ِ ِ َِ ْ َ َ + َ ََ ْ َ َ َ َ ْ َُ َُ ا@��)ء �ظ�ر ا��دق �ن  �ن آ�Cر ھذا: أي +

   .ا��ذب

ُ/"�f	"�ن � ا�fذ�ن fNد وا ,و��روا ��� ھoذا ا@��o)ء ��5د ا@����ن ��رم ا�رء أو ���ن، ََ َ +َ َ ْ َِ + َ َُ +و��f	"�ن  �o5 إ�����oم، + َ ْ َ ََ َ
َا���ذ��ن ِ ِ َ ْ

, و�ن أ��ل ���م �� زادھم إ@ إ����� و������ ,و+�ءھم ا�دو �ن 5و�2م, وُ-�ق ����م, ���5 ا���وا ��ذا ا@��)ء 
2َت ��م ا��ل، و�+م ���oق ا��15�o�ن اoذ�ن أن ا��ر �ن $ ����، و�� -� ��روا و���روا و����وا �د���م، و���وا َ

 َ��f @ �1در ��� أن �ذھب إ� ا<)ء 1-�ء ��+��o أ�د�� اJن ! و ا�راق و ��ر أ��� ���M ا��م و�د�� ���د :�2وا

ًو�د:� � ور�و�� إ? ;رورا ُ ُ َ َ َ َُ + ُِ ُ ُ + َ َ .   

� �oد�2م أ�oزل ا��oر أر�oل ���o ا��oزاب  ,ھ�ذا ظ�ر ا���15ون و����وا�o�� $ مo�� ��و�Cت ا�ؤ��ون و�د2وا، و
ً/Iر�":� �"��م ر���  :���� ّ�د�دة ��2ت <����م، وأط�7ت ��را��م، و��2ت 2دورھم، �5م ���1روا ور+�وا، �2ل $ ر��� ْ َ َ ِْ ْ ِ َ َْ َ َ

َو�:ودا �م �روھ� ًْ َ ُ ََ ُْ �؛ A��o1ع اoز@زل ��oؤ@ء، oCم ردھoم $ ا+�ود ھم َ�o�� $ م��o�ن أر�ذ+ورد ا�)��9 ا َ َ� ا�fذ�ن  َ ِ + ُ +

4�ُروا ��Mظ�م �م �:��وا �6را و��4 � + َ ََ َ َ ََ ً ْ َ ْ ُُ َ َْ ْ ِ ِ َا��ؤ�:�ن ا����ل ِ َ ِ ِ ِْ َْ ْ ُ .   

ًوز�ز�وا ز�زا? �د�دا �5ذا �ن آ��ت $ �� أ��م ��Cوا ��� ھذه ا��ن ِ َ َ ًُ ْ ُ ِْ ِ َو�� َ ًزادھم إ? إ���:� و��"��� َ ْ َ َِ َ ً َِ ِ+ ْ ُ ��د ذك أ�زل  َ
إن ����� أن ��رص ��� �� �o1وي إ������o و��o5 �o��C �2و���o، : ���ر �ن ��ره، 1�5ول $ ���� ��ره؛ ��� أ<�ر ���7

��� ��  .ا���ر5�ن ��ت و@ ��Cرة@ �-ر�� ا��ن، و@ �ز�ز��� ا�ھواء، و@ ��<دع ��Cرة ا

  

  أ���ب  وة ا�L��ن

  

   .��ف �1وى اA���ن �� أ���ب 2وة ھذا اA���ن؟ إن أ����� ا�ظر �5 آ��ت $

���o�� �oل �ظ��o $ و+)�o  ا���ر �5 آ��ت $ ���� و�5 �<�و���2 ا��و�� وا�����؛ @ �ك: 75و@ Mo-ل وا�أ��� د
  ���ن ك أن اذي <���1 �2در ��� �ل-ا��و�� وا�����-و���7ت �5 آ���� ا�و���  و�2ت $،و��ر���9، إذا ���7ت �5 �<�

���oC، وأن  ��ء، �ل و ��7ل ا�A��ن �5 ���� رأى �5 <��1 أ�+ب ا�+ب، و�رف أن $ �� <�oق �o9ن أ+زاo� زءاo+
� �ل ��رة أو �ل أ���� �5 �و-���، وأ��� �ن أ�+ب ��4 $���.   

���C� :ر���5�� و�� 5�� �ن ا�1ص ��T5 ��� �1وي اA���oن و�ر�o<�  ا�ظر �5 �)�� ������ ���� ھذا ا1رآن ����7، وا
ِ���� ���� إذا 2ر9ت ا�����ر ا�� ���ك أھ��� ������ر ا���M و������� �5 ا�1وب؛ ��� �)م $ َ ِ ا�����، و�+�ب  ُ

  .����oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo�ر ا��ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooر5�ن وا�<ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooر5�ن

�C�C:م������ و��م و�ن ������ و�ن ����ء ا��� و�C�  ،����oرة 2راءة ا $ ��� ����ن ا �1���To5ن o2راءة  ا��45 ا
   .اظ�ھرة ا+��� َذك وا���م � ��� �1وى �� اA���ن، و�ر�
 �5 ا��وس، وھذا �ن ا��ور

�� ���T5 ��� �1وي اA���ن،: را��������ن �ن ذ�ر ر�� و�ن ���د�� و�ن د���9، وأ�Cر �ن إذا أ�Cر اC� Aرة ا����ل ا
�)ة وا���م وا�د�2ت و�� أ����� 2وي �ذك إ�����، وزاد �1��� ا���دات ا�د�����.   

�oن  أ�-� �ن ا����ب أ���ب 2وة اA���ن ا��د �ن ا��ر��oت، �����o ا��oس �oن ا��ر��oت �ذك �oرھ�رھ� و���Uo�
���o؛ وذoك �ن ر���o   ا��oس و��oظ ا�oدن وا+oوارح �oن أ�9�U��oر اذ�وب و���9رھ�، ��ظ ��o�� $ �o�� �o�� بoذ�

 اA���ن، و��1ل �ن �T5 ،��7ن �1�د��� أن اA���ن ��1ص ������� و�ز�د ������ت، ������ �� �ر��� إ@ ���� �-�ف

�� 2وي إ�����، وإذا ��ل ���9 -�ف إ�����، ��5�ك �� (����� ھذه ا����ء ا�� �1وى  أن ��رصT5ذا ��ل ا�A��ن 
ا��o�ك ��oد�ن، وا�oض ����o : اA���oن �)��oت ظ�oھرة وھ�o ��� إ����ك، و�زداد ��� �1��ك، Cم �<��ر ���ك، To5ن o1وة

�5 �����ن  ھذه ا���ة، وا���ك ����� ا��و�� إ� ا���ت، ��� ��ن �ذك ��T5 ��ن ��ل إ�����؛ ���وا+ذ، وا@���رار 
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T5ذا آ�oن ا��oد �7oن $ <�oق ا�)�o�9 و�oن  اA���ن ��� أ<�ر $ ���� ��، ��T5 أ<�ر ��)���9 اذ�ن <��1م ���د��،: ذك
��o> �oزن ا��oر�� ��o� م��o� ��� ، لo�ر�+ ��o�ل وo�9���� ل و�o��� 7ن $ وo� دo��� <�oق  �o5 اo1رآن، 5�oؤ�ن ا�o��

�ْو�ن : ����ا�)��9، وأ��م ��� و���م $ �5 2و َ َ�:ده ? �����رون �ن ���د��f و? ����f�رون �f���ون َ َ َ ْ َ َُ ) َ ُ ُ ْ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ َا�"�fل  َِ ْ +

َوا�:��ر ? ��4رون ُ َ َ َ َُ +ْ َ
 ،��9(� ���م @ ��د2ون إ@ ������ء ا��o�و�� ا��o وذك ھ��ك �ن ا�)��� �ن أ��روا و+ود ا

�س ھ��oك �oن �o��� ��o�9(، أو اد�oوا أن ا�)�o�9 ھ�o: �7�د��م، ���5 م ���وھ� �2وا �در�و��� �7����م، أو ���و��� 

   .ا�رواح أرواح �وع ا�A��ن ��د�� �<رج، و�ل ذك ��ذ�ب ��� أ<�ر $

��� 2وةأ�� ا�ؤ�ن ��T5 �+زم ��� أ<�ر $  (�  .واJن �وا�ل ا1راءة. إ����� ���� ��، و��ون ذك د

  

  إ�را/�ل �"�� ا��
م �ن ��"� ا�	رش

  

 �oo��ن، وا�oo)ة واoo�)م ���oo أ�ooرف ا�ر��oo�ن ����oo��� �ooد و���oo آ�oo��oo�م $ اooر��ن اooر��م، ا��ooد & رب ا
  . و���� أ+���ن

�: �د��C أ�و ���م وأ�ك �o2 �-o�� �o5ل: �د��C إ���ق �ن إ�راھ�م �2ل:  �2ل�د��C او�د �ن أ��ن: �2ل ر��� $ ���
�د��C إ�����ل �ن را45 �ن ���د �ن أ�� ز��د �ن ���د �ن ��ب ا1رظ� �ن ر+ل �ن ا����oر، �oن أ��o ھر�oرة 

  . �د��C ر�ول $ ��� $ ���� و��م �5 ط���9 �ن أ����� 5ذ�ر ا�د�ث: ر-� $ ��� �2ل

�oن : 2رأت ��� ��� �ن إ�راھ�م �2ت: �د��C ��1وب �ن ����ن �2ل: ��C او�د �2ل�د: �2ل 4o5ن راo� ل����o�ر�م إo�>أ
�د��C ر�ول $ ��� $ ���� و��oم و��oن �o� ����oن أ�����o : ���د �ن �ز�د �ن أ�� ھر�رة ر-� $ ��� �2ل

  . 5ذ�ر ا�د�ث

��د $ �ن ��م : �2ل ��Cد: �2ل.. �د��� ��Cء �2ل�د(��ن ���د �ن إ�راھ�م �ن ا ���>:  �ن أ��د �ن ا��ن �2ل ا
� �o2ل: �د��C إ�����ل �ن ��د ا�ر�م �2ل�o�� $ �oن وھب �ن ���� ر�����د ا��د �ن ��1ل  ��Cن : �دo� ل�o2 مoC

oC �5راء ���� ��ت ا�رش، و���� : 5ّ��ون �5ون ا�ور، وھو �ن ؤؤة ��-�ء �5 ���ء از+�+� و� أر�4 ��ب
<ذ ا�ور ���5ق ���رش، Cم �2ل �ن : اCراء، و���� �5 ��رق ا��رق، و���� U� �5رب ا�Uرب، Cم �2ل ��رش

�5ون إ�را5�ل وھو �ن أ2رب ا�)��9 إ� $ ���رك و����، �75ره أن �7<ذ ا�ور 75<ذه، و5�� 1Cب ��oدد �oل روح 
�د و@ +���ن �د<)ن 1C �5ب، �oل �oل o1Cب U�o�ر اU�o�ر ��دوة و�ل ��س ���و�� @ �<رج رو��ن �ن 1Cب وا

 4o-ل وا�را5o�ء وا�رض وإ���oاذي @ ��رف، و<��ل ا<��ل اذي @ �و�ف، و�5 و�ط ا�ور �وة ����oدارة ا
o2د و���oك ���oور o�75ت ���<�o وا�o��� o5د<ل إ�oرا5�ل o1� �o5دم : ��5 ��� ��ك ا�وة، Cم �2ل � اoرب �oز و+oل

<ل ر+�� ا���� ��ت ا�رش، و2دم ا��رى وم �طرف �ذ <��1 $ �ز و+ل ���ظر �� �ؤ�ر ��، وا�رش ا�رش 75د
��� ��ھ��، وا�وح �1رع +���� .  

��د $ �ن إ���oق �o2ل: �2ل ��Cل: �د�o2 �oأ� ��Cدo� :ل�o2 د��o��oد��C ا��oم �oن أ��oن �oن : �oدo�� ��Cص �oن ��oر ا
�oز �ِو:f/ �f4. ا:  و+oل��ر�� ر��� $ ���� �5 2و َِ ُ Nf�ِور َ Bل�o2 : ء�o� لo� أرواح �o�5ل و�را5o�4 إo� ور�oا

��ز�� �ر+�ن �ل روح إo+ �o�دھ� : ��ون 5�� �وم ���
 5�� ��<� ا��T5 �1ذا ��
 5�� ��<� ا��ث �2ل $ �ز و+ل
o�>5ق ا�oور ���o إ�oرا5�ل وھoو ��o<ص ���oره إo�  : �oن � 4�o���oوات �oن ا�رض �o2لودارة ����o أ�ظoم: �2ل


 �5 ا�ور���5 
��  . ا�رش ��� �ؤ�ر ��

�oدo� : ��Cدo� ��Cروان �oن ���و��o2 �oل: �د��C أ�و �ر�ب �2ل: �د��C ���د �ن �ز�د ا1زو��� �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
�2ل ر�ول $ ��� $ : د��C �ز�د �ن ا��م �ن أ�� ھر�رة ر-� $ ��� �2ل�: ���د $ �ن ��د $ �ن ا��م �2ل

���� و��م : �o5طر �o�ّ�� طرف ���ب ا�ور �ذ ُو�ل �� ����د ��ظر ��oو ا�oرش �<��o5 أن �oؤ�ر o�2ل أن �ر�oد إ
  . �7ن ����� �و���ن در��ن 

��د ا+��ر �2ل: �د��C ا�ن ���ب �2ل: �2ل ��Cروان : �د� ��Cد : �2ل�دo�ز�ن o����د $ �ن ��د $ �ن ا��oم  ��Cد�
�oد��C أ��oد �oن ا�o��ن : �o2ل. �� طرف ���ب ا�ور o5ذ�ر ��o�C: �2ل ا�ن ���س ر-� $ �����: �ن ا��م �2ل

��ل �o2ل: �د��C أ��د �ن ادور�o2 �2ل: ا�ذاء �2ل��o�ن إo� لoن �ؤ�o����oت وھ�oب �oن : �oد��C ر+oل وھoو إ���oق 
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T5ذا �زل او�� : ����U أن أ2رب ا<�ق �ن $ �ز و+ل إ�را5�ل ا�رش ��� ��ھ�� �2ل:  ���� �1ولاورد ر��� $
oوح �oن ��oت ا�oرش �o2ل �5�o1رع +���o إ�oرا5�ل 5��ظoر 5�5 �o�oد�و +�ر�oل 5�ر�To5 ��oذا ��oن �oوم ا1����o أ��o : د

  . �T�oooooooooooooooooooooooooooooooرا5�ل �ooooooooooooooooooooooooooooooo2ل �ؤ�oooooooooooooooooooooooooooooooل ھ�oooooooooooooooooooooooooooooooذا ��ظ�ooooooooooooooooooooooooooooooo إ�oooooooooooooooooooooooooooooooرا5�ل

��Uت +�ر�ل 5�د�� +�ر�ل : �� ���ت 5��� أدى إ�ك ا�وح؟ 5�1ول: �ر�د 5را��9 5��1لا�وح : و�2ل ��ض أ������
�� : ��Uت �� ار�ل، 5�ؤ�� ��ر�ل �ر�د 5را��9م 5��1ل: �� ���ت 5��� ��Uك إ�را5�ل ؟ 5�1ول: �ر�د 5را��9 5��1ل

�ز و+ل. ����U ا��س: ����م 5��� أدى إ��م +�ر�ل ؟ 5�1وون �ِ/":��Iن ا�ذ�: �2ل �5و 2و + َ َ+ َ ْ َ �م و�:f��Iن َ�fل إ��ن أر+ ََ َ ََ ُْ َ ْ َْ ْ َِ ِ ِ
َا��ر�"�ن  ِ َ ْ ُ ْ�َو�� �:� ;���Pن : إ� 2و ِ ِ َ + ُ َ َ .  

��د $ �: �2ل ��Cم �2ل�د��ء �2ل: ن (��د��C إ�����ل : �د��C ���د �ن أ��د �ن ا��ن �ن ���د �ن إ�راھ�م �ن ا
� �o2ل�o�� $ �oر�� �o��� نo� ن وھب���o : إذا ��oن �oوم ا1��� �o�o1ول $ �oز و+oل: �ن ��د ا�ر�م �ن ��د ا��د 

 و�oذا و�oذا روح (�oس ���o� �oذا و�oذا، ��oم ��o رب �o5 ا�oور �oذا و�oذا �o�1C،: إ�را5�ل ھ�ت �� و���ك ��، 5�o1ول
و�+ن ���� �ذا و�oذا، و�o���ط�ن ���o� �oذا و�oذا، و�و�oوش ���o� �oذا و�oذا، و�ط�oر �oذا و���o� �oذا و�oذا �����oن، 

<oذه �oن ا�oوح To5ذا ھoو �oC�� (Coل @ �ز�oد و@ : و����9م ���� �ذا و�ذا، و��وام ���� �ذا و�oذا، 5�o1ول $ �oز و+oل
C ،1ص��ز و+ل���م ��o رب أ�زoت �oن اo���ء �oذا و�oذا ���o� �oذا : ھ�ت �� و���ك �� �� ����9�ل 5�1ول: م �1ول $ 

و�ذا ��1C@ وز�� �ذا و�ذا ��1C@ وز�� �ذا و�ذا 2�راط� وز�� �ذا و�ذا <رد� وز�� �ذا و�ذا ذرة أ�زت  �5�o� ��oذا 
م �ذا و�ذا �زرع �ذا و�ذا، وأ�زت ��� �o���ط�ن �oذا و�oذا و�ذا، و�5 ��ر �ذا و�ذا، و�5 +��� �ذا و�ذا، و�5 �و

�5 �وم �ذا و�ذا، وأ�زت (���ن ��� �ذا و�ذا �5 �وم �ذا و�ذا، وأ�زت ����9م �oذا و�oذا وز�o� �oذا و�oذا، وأ�زoت 
ذا، و��وام ��� �ذا �و�وش �ذا و�ذا وز�� �ذا و�ذا، و�ط�ر ��� �ذا و�ذا، و���د ��� �ذا و�ذا، و�����ن ��� �ذا و�

  . <oooooooذه �oooooooن ا�oooooooوح Tooooooo5ذا ھoooooooو �oooooooC�� (Coooooooل @ �ز�oooooooد و@ �1�oooooooص: و�oooooooذا، ooooooo5ذك �oooooooذا و�oooooooذا 5�ooooooo1ول

��م �� رب أ�زت ��� ���oك o5)ن �oذا و�oذا آ��o� �o5 �oر �oذا و�oذا �o5 : �� +�ر�ل ھ�ت �� و���ك �� 5�1ول: Cم �1ول
و�oذا آ��o، و���� �o�oك o5)ن �oذا و�oذا �oورة 5��o� �oذا +��� �ذا و�ذا �5 �وم �ذا و�ذا، وأ�زت ��� ���ك 5)ن �oذا 

<ذه �ن ا�وح T5ذا ھو �C�� (Cل @ : و�ذا آ�� 5ذك �ذا و�ذا أ�ر�5، وأھ��ت �ذا و�ذا �د���، و<��ت ��ذا و�ذا 5�1ول
�زرا9�oل 5�o1ول: �ز�د و@ ��1ص، Cم �1ول �ز و+ل �o� �� ھ�ت �� و���ك : ��oذا إ�oذا و�o� ت روح-o�2 رب �o� مo��

و�ذا و�ذا +�� و�ذا و�ذا ��ط�ن و�ذا و�ذا Pر�ق و�ذا و�ذا �ر�ق و�ذا و�ذا ��5ر و�ذا و�ذا ���د و�ذا و�ذا ھد�م 
و�ذا و�ذا د�c و�ذا و�ذا �5 ��ل و�ذا و�ذا �5 +�ل و�ذا و�ذا ط�ر و�oذا و�oذا ھoوام و�oذا و�oذا و�oش، o5ذك �oذا 

  . C�� (Cل @ �ز�د و@ ��1ص<ذه �ن ا�وح T5ذا ھو �: و�ذا +���� �ذا و�ذا 5�1ول

��م �2ل أن ���ب وأ��م 5ذك 2ول $ �ز و+ل �(ھو ا�ول وا62ر وا�ظ�ھر وا���fطن وھfو ��fل : �5& ���رك و��� ُُ ِ َ َ َ َ ُ َ ُ َ + َُ ُ ُِ ِ ِْ ْ ْ+ َ

ٌ�.ء �"�م  ِ َ ٍْ �oن 5��oون ��oرا ��oت ا�ر��o وھoو : oCم �o1ول $ �oز و+oل:  $ ���� �2لو�T���ده �ن وھب ر���َ
��ف ا��ر/fوع : ا��ر ا��+ور، 5ذك 2ول $ ����fور وا�f�	�ت ا�fطور /. رق �:�ور وا����ِوا�طور و���ب � ُ ْ ُ Bْ َ + َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ٍ ِِ ٍ ٍ ُِ ْ َ^

ِوا���ر ا����ور  ُِ ْ َ ْ َ َْ ��م $ ����، وآ<ره �5 إرادة $ ���� 5�� ��ء C<�ن ��� ��ء ار+ل ��ر ا�و+� <�ف ْ �5 �أو
 �oo5راد���oo ا<�ooق إذا أ����ooم، ooCم إذا أراد أن ���oo��م �oo�ن ا �oo�� لoo+ز وoo�ا�و+ �oo���oo�ن ����oo�1��� @ �oo ��طooر $ 

�ز و+لوارا+�� أر���ن � �ًو ��وا أPذا �:�f �ظ���f ور/���f : و��، و��7ر $ �ز و+ل ار�M �5+�4 ر���5، 5ذك 2و + َُ َ َ َُ َ ً َِ ِ َ ُ
ِ �ل �ن ���. ا�	ظ�م وھ. ر��م  ل ���: 5��7رھ� �5+�4 ار��م، 5ذك 2ول $ �ز و+ل ِْ ُ َ َ َ ْ ُ َْ ٌ َ َُ َ َِ ِ ِ ْ ٍ��� ا�ذي أ:�Iھ� أول �رة ْ ِ+ َ + ََ َ َ ََ َ ْ +

�، وذك 2ول $ �ز و+ل�-ٍو ��وا أPذا C"":� /. ا�رض أP:� �4. 6"ق �د�د : و��7رھ� �5+�4 ا ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ٍَ ْ َ ْ ْ َ َُ + ََ َِ َ َ 5��طر ����م َ
ِ�ن ذك ا��ر ا��+ور 5����ون ���ت ا�̂�� �5 ���ل ا��ل ����ون و�+�4 أرواح ا�ؤ���ن �ن ا+��ن، و�+�4 أرواح 

�7o� مoC ،ور�oر $ �oز و+oل ا���ر �ن ا��ر، ��5ون أرواح ا�ؤ���ن �وھo� Wورا وا���oر ظ��oC ،�oم �+��oون �o5 ا
  . إ�را5�ل 5���
 �5د<ل �ل روح �5 +�دھ� �Tذن ر���

��oم، oCم ��7oر $ �oز و+oل +�ر�oل أن �oد<ل �oده : �� ر�ول $ �ل روح ��رف +�دھ� ا�� <ر+oت ���o؟ �o2ل: 2�ل
���� �f�َوم : ��ت <��� أر-�ن 5�د<ل �ده 5�1���� �ن �و-��� 5�-��� ��� ��� Cم ��ر��� ��� ���ق 5ذك 2و ْ َ

ُ���ق ا�رض ْ َ ْ ُ + َ �م �را�� ذ�ك ��ر �"�:� ���ر َ:� ٌ َ ْ َ ٌ َ ً َ ُ َِ ِ َِ ْ َْ َ َ Cم ���
 إ�را5�ل �5 ا�ور و����� +�ر�ل 5���-�م ��� ا�رض ْ
: �oد��C أ�oو ط�oب ا+ر+�o2 ���oل: ���م �o2لأ<�ر�� ا�ن أ�� : �2ل. ا��ھرة ��� ���ض ا+راب T5ذا ھم 2��م ��ظرون

 �oن أ�o� �o�ط��ن أ�� ھر�رة ر-� $ ��� و�oن ��oران �oن  M�د��C �و�� �ن أ��ن �ن ا���ش �ن أ�� ��
��ف أ��م و���ب ا�ور 2د ا�1م ا�ور، وأ��U : �2ل ر�ول $ ��� $ ���� و��م: ���د ر-� $ ��� �2ل
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؟ �2وا��2ووا ����� $ و��م او��ل، ��� : �� ر�ول $ ��ف �1ول؟ �2ل: ����، و��� +���� ���ظر ��� �ؤ�ر ��
  . و���� $ �

�ن ���ر ادھ�� �ن �ط�� �ن أ�� ���د ر-� $ ��� �o2ل: �د��C روح �ن ���دة �2ل: �2ل �����: �د��C ����ن �ن 
��ف أ��م و���ب ا�ور 2د ا�1م و���o���+ �o؟ زاد 5��o زھ�oر �oن ���oد �oن : �2ل ر�ول $ ��� $ ���� و��م


  . �1ول �� ر�ول $؟ �2ل 2ووا ����� $ و��م او��ل ��5 : �2وا. ����ن وأ��U ����� ���ظر ��� �ؤ�ر 5���

�د��C ا��ن �ن ��ر �oن ��oدان �oن او�oد : �د��C إ�راھ�م �ن ���د �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل
���� و��م ھدة �15ل: �ن ���س ر-� $ ����� �2ل�ن �ط�ء �ن ا $ ��� �����؟ : ��4 ا��o��o +�ر�oل أo��2ت ا

  . @ ھooooooooooooooooooooooooooooooooooooooذا إ�ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooرا5�ل ھ�ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooط إ�oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ا�رض : �oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo2ل

���س �ن او�د �ن �ز�د �ن أ��� �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل ��Cر��� $ : �د �����ت ا�وزا
� �o1ول��� :o�إ M�o� رك إذا�o�� ربoTo5 ،�oذا o5رغ �o1ول ا �����o�ا ��(o� وات���o��o� �oل ��oك �o5 ا 4oل 2ط�را5

�  . و�ز�� و ��ن ���دي ����ون ��� �� �1ول �� ��دوا P�ري: و���

���oت ا�وزا��o ر���o : ���ت رواد �ن ا+oراح �o1ول: �د��C ���� �2ل: �د��C ���د �ن إ���ق �ن او�د �2ل: �2ل
4 : $ ���� �1ول�o� لoأھ �o�� 4o2ط M���o��س أ�د �ن <�ق $ �ز و+ل أ��ن �و�� �ن إ�را5�ل To5ذا أ<oذ �o5 ا

  . ���ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooوات �oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo)��م و�oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo�����م

�o2 Mل: �د��C أ�و ���م �2ل: �د��C او�د �ن أ��ن �2ل: �2ل�o� وoأ� ��Cدo� :ل�o2 ثo��oد �oن ��o�د : �oد��C ا�> ��Cدo�
��رة ���� �oن ����U أن إ�را5�ل �ؤذن : ر-� $ ��� �2ل ���Cر، وا�����رة ���� �ن ا ���Cأھل ا���ء 5�ؤذن 

ا��ل �ل ���� �7ذ�ن ���4 �7ذ��� �ن �5 ا���وات ا��4، و�ن �5 ا�ر-�ن ا��4 إ@ ا1C)ن �ن ا+ن وا�Aس، Cم 
 . و����U أن ����9�ل �وم ا1���� �5 ا��ت ا���ور: ��1د��م �ظ�م ا�)��9 5���� ��م �2ل

  

�  ھ�ذا ����� ھذه ا�CJر، @ �ك أن ��-�� أو �C�را ���� 5��o �ظoر؛ ������o� �o5 �o �وo2ف،�o�� $ ق أنo1��� نo�و
�َا�ذ�ن :�1و� <�ق ھذه ا�)��9 و���م ���� ا�رش، ذ�رھم $ ��� ِ ْ���"ون ا�	رش و�ن �و�� ����ون ���د ر��م + ِ ) َ ْ َ ُ ) َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َِ ِِ َ ْ َُ َ ْ ُ

 

   .�ن ���� ا�رش ا���د�ث أن إ�را5�ل ذ�ر �5 ھذه


 �5 ا�ور �ذك أ�-� ورد أن إ�را5�ل��أ��ر ا�)�o�9  إن $ <�ق: �2ل ا����ء. �ن أ��ر ا�)��9، وأ�� ا�و�ل ��
�و�ل ��و��، واو��  �وع �ن ا���ة ا���� أو ا���و�� 5+�ر�ل و�ل ���م �و�ل ��� 5�� و إ�را5�ل و ����9�ل +�ر�ل

اJ��oت وا����oم واo�را49،  ��زل ��� ا�����ء او�� �ن $ ���� اذي ھو: ����, 5�� ���ة ا�1وب, ا�رواح 5�� ���ة
� �وا�ط� ا��ك اذي ھو +�ر�ل��� $ ��   .5���ل ��� ���ة ا�1وب 5��ز

 �و�ل ��1طر، ھ�ذا $ ���� ھو اذي �ر�ل ار��ح، و��7رھ� أن �C�ر ا��ب، وأن ���� ا�)م 5ذ�روا أ�� أ�� ����9�ل

َا�رض ��oد �و���o، و�oن و�oل  ���ل ا��ب ھذا ا��ء، وأن ��زل $ ���� ھذا ا�طر إ� ا�رض 5���ل ��o إ���oء َ^
��5ِ ���ل �ذك ھذا ا��ك اذي ھو ����9�ل    .رض���ة ا� َ

�َو�	":� :و�ذك أ�-� ���ة �ل �� ��� ا�رض؛ 1ول $ ��� ْ َ َ ^�ن ا���ء �ل �.ء �. َ َ ْ ٍَ َِ ُ+ ْ َ o�5و �و�oل ��oوع �oن أ�oواع  ِ
  .�����و���ة ا��+�ر و�� أ, ا�A��ن و���ة, ا���ة ا�� ھ� ���ة ھذه ادواب

  

  إ�را/�ل �"�� ا��
م �و�ل ���:�4 /. ا�Nور

  


 �5 ا�ور، وھو اذي ���� ا���ة ا�<رو�� أ�� إ�را5�ل��^��T5 ُ�و�ل �� ��ث ا��س ��د �و��م، وo2د ذ�oر $ : ���� ,َ
   .و��<� ا��ث, و��<� ا��ق ,��<� ا�زع: ���� �5 ا1رآن C)ث ��<�ت

َو� :��ل، �1ول ����ذ�ر ��<� ا�زع �5 �ورة ا َومَ ِ�:�4 /. ا�Nور /4زع �ن /. ا����وات و�ن /. ا�رض ْ ْ َ َ َ َ + َ َ B َُ ْ ِ ِ ِ ِْ ْ ِ َِ َ َُ ْ
ْإ? �ن   َ + ِ

ُ��ء � + َ َ
   .ھذه ��<� ا�زع 

َو:�4 :ذ�ر ��<� ا��ق �5 �ورة از�ر ُِ َ .f/ ق �ن	N/ ورNا� ./ِ ِ ِْ َ َ Bَ َ ْ ا�f���وات و�fن /f. ا�رض إ? �fنِ َْ ْ َ َ َ َ ++ ِْ ِ َ ِ �f�ُء � ِ + َ َ
 

! أو أر��oون ���o؟, ��oرا أو أر��oون, أر��oون �و��o: 2�ل. ورد �5 ا�د�ث أ���� ��<��ن، وأن ��ن ا��<��ن أر���ن �ن
   . اراوي �5 ذك�و2ف
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, ھذه ا��<�o أ�� ��7ره $ ���� 5�ط�ل:  Cم ��<� ا��ق، �5 ا�د�ث- ��<� ا�زع-���و�2 ���<� �5ذه ا��<� �ظ�ر أ���
��� Cم آ<رھ� ��ق أي �وت، و@ �ك أن ھذا ��7ر $, 5��ون أو�� 5ز���.   

���� و��م ذ�ر أن أول �ن ���4 �� $ ��� ���َورد �ن ا To5ذا �����o , ا��<� ��<� ا�زع ر+ل ُ���o� Mوض إ���o كَ
��� �Uأ� ,������1 �ن ھ��، Cم ر45 ا��ق ا���C �ن ھ�� �o���4 :����, ور45  �Uق, أ���o� كoْو���oق �oن , ��oد ذ َ

4�� ����   .ھذه ا

�: 2�ل��� �َ�وم :إن ھذا ����ر 2و ْ ُ�ر�ف ا�را�4� ���	�� ا�راد/� َ َُ َِ + َ ُ َ + ُ ُ ْْ َ  ��<�: إن ارا+�� ا���1 ��<� ا��ق، واراد�5 َِ

+Aم :�1ول ��د ذك, ا��ث َ:�4 /�� أ6رى /Yذا ھم  ��م �:ظرون ُ ُُ َ َ َُ َ َْ ْ َ ٌُ ِْ ِ ِ ِِ ُ
 �ور ���ت �C�رة، �ر ��� 2و n����  و2د ورد �5 ا

$؟  �� �o1ول ��o ر�oول: 2د ا�1م ا1رن و��� +���� ���ظر ��� �ؤ�ر؟ �2واو���ب ا1رن  ��ف أ��م :$ ���� و��م
   . ����� $ و��م او��ل، ��� $ �و����: 2ووا: �2ل

����وأ���م ���  �د���، و��ف أ�ذ �������، و��ف ������ 5��� ا��ش ارP�دو��م أي ��ف أ���م � ھ�ذا ��� $ ��� $ 
�Uور 2د أ��
 �5 ا��
 �o5  ����م �� أھ���، وأ�� أ�ذ�ر أن ا��ك اذي �ؤ�ر ��oر و��oذا أ�To5 ،ؤ�رo� ��� ظر��� ��رأ

��C��ذك ���ن ��7ره $ ���� 5���M ا��<� ا ا�ور ��ق أھل ا�رض و���وا ���م، Cم ��د.   

أو أ��oC  ���ر 5�� 1Cوب ��دد أ���س ��� آدم �ل ��س <���1 $ �ن أول اد��� إ� آ<رھ� ذ�oر ورد أ�-� أن ا�ور 2رن
@ �<oرج : ���
 �5 ا�ور، �o1ول �U�ر أو ���ر �ؤ�ن أو ��5ر � �1ب و1Cب �5 ھذا ا�ور، �<رج ��� رو�� ��د��


 ���7 اروح و�د<ل �5 ذoك ا+o�د  و�+���، Cم�ن �1ب وا�د رو��ن، �ل �ل +�د �+�ده $��َ/Yfذا ��د ا ٌھfم  ��fم  َِ َْ ِ ُ
َ�:ظرون ُ َُ ْ

 .   

�o>�� مoC ق��oا��oث ��oذا ��oون ��oد ھoذه ا��<�oت؟ ا�o�ر و+�4o ا��oس  ���ور ا�A��ن ھذه ا��<�؛ ��<�o ا�oزع وا
+ fل إن و+�4o ا��oس أو�oم وآ<oرھم ����ب وا+زاء ��� ا����oل ِ ْ ُ

��fت �fوم  �� �fون إ�fر�ن ����و�f62ن وا�fٍا�و� ْ َ ُ ُ ْ َ َ +ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ِْ َ َ َِ َ

ٍ�	"وم ُ ْ 
 �5 ا�ور، �5ن آ�oن �oذك إ���� �o�1�����o�T5 �oد أن �+��وا ��د�� ���Cون �� �ل �ن <�ق $ @ َ���o� (oك  د ا
�، واoذي�o�� $ دo�� �o�+�� ذيoM ا��o��o�ر �o� �oن أھoل اo���دة �o5 د���oه و�o5  ����د ذك ا�وم، و���ل ا��oل ا

����o ا�5زاع و��وھ� ���� ذك ��� أن �1ول ��o2 �oل ار�oول ��o أ<راه، وإذا ��4 ھذه ا�<�وف وإذا ��4 ھذه $ �
  . او��ل، ��� $ �و���� ����� $ و��م :و��م

  

  ا�L��ن ����Mب �ن �4Nت ا�����ن

  

   .ا�)م ����م ور��� $ و�ر����

��ن، و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د ��م $ ار��ن ار��م، ا��د & رب�� و���o آ�o و����o ا

  .أ+���ن

�1��َذ�ك :ن ��A���ن ��U�ب، �2ل $ ����و�ف $ ���� ا ِ َا����ب ? ر�ب /�� ھدى �"����ن ا�ذ�ن �ؤ�:ون َ َ َ ً ُُ + َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َ ْ َ ُ+ ْ َ ْ
�M���ِب  ْ َ ْ ِ 

ِ��ن اُ�<�ر �� ��ن �+ب  9ب P�ر ���ھد، وإذاأول ��� اذ�ن �ؤ��ون ��U�ب، واU�ب �ل �� أ<�ر �� ��� ھو �P ھذا
و�ذك �ظ�ر ���� آ�Cر ذك اA���ن، و2د د<ل �5 اA���ن  َ��د�T5 ،�1ن اُ�<�ر �+زم ���� ذك ا<�ر و���1ق ����،

����oن ��o��  ���T5 ���� إ���ن ��U�ب، T5ن اA���ن ��& ���� إ���ن �و+oوده، وإ���oن ���o أ<�oر ��U�ب أر��ن اA���ن ا
وإ���oن �و�oده وو��oده وإ���oن �Cوا��o  �ن ا����ء وا���ت، وإ���ن ���57� و��1و����، و�� أ�ل ��o أ��o�� �oن ���oه،

   .و����1، �ل ذك دا<ل �5 اA���ن ��U�ب

 

���م و��ن �� رأ���ھم، 5و��oوا �o5 اo1رآن وو�o �ذك �ن اA���ن ��U�ب اA���ن ��)��9 $ وذك ��� أ<�ر �o5 وا�
� ور�oو� ا��oدق ا��o�ن  ا���د�ث ����ت 2د ���Uر��� اذي�o�� $ وoھ �o�� رo�>ذي أ������، و�ن إذا ��1ق أن ا

 �دث 2وم @ ��د2ون إ@ ��� �5ذا �ن �1��1 اA���ن، و2د. �ذك، وإن م �در�� ا�1ل وإن ا����د ذك �ن ا����ده ّ�دق

T5 روه�م   .أو م ����وه أو م ���وه ��م @ ��د2ون �و+وده�در�و�� ��وا��م و�ل �� 

  

  ا��Mب ��ن اL:��ر وا����Iد

  

ر���� ا�ط�و�� ا�� ا���� ارد ��� ا+����   �5-ر��� $- ا����� ذ�رھم ا��Aم أ��د: ط���9 �ن ا�)��� ��1ل �م
  أول �ن ا���ر ��ذا ا�ذھب اoذي ھoو �oذھباذي ھو ��� �� ���م ��� ا+�م 5��� ��ت 5�� �ن ������ ا1رآن، وذك
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����, ا��ط�ل n�1وه أ<ذوا ��7و�� �ن �1�د�� �15ل, ذ�ر أ�� �1 2و�� �ن ا ����oد &: �م و �oأ� , $ �oد $ ر�o��أ��o أ
�: �� ��د�ك؟ �15لھل ���: @، �15وا: ھل ���ت �)�� �7ذ��ك؟ �2ل: @، �15وا � :ھل رأ�ت ر�ك �����ك؟ �15ل: �15وا 

وا��رة، Cم ��1 ��و أر���ن �و��  75و�2وه �5 ا�ك. إذن ھو ��دوم: �15وا, @: ھل ط����؟ ھل �����؟ �15ل: �15وا @،
ھoذه اoروح ھoل : �o15ل, ��oم: ھل oك روح ���o+ �o�� �o�دك؟ �o2ل: ا����� Cم إ�� �2ل ر9�س, @ ���� ���� �5 �1�د��

   !@، �15ل �5�ف �1ر �7ن ك رو��؟: ����؟ ھل ط�����؟ ھل ������؟ �15ل������؟ ھل �� رأ����؟ ھل

��5د ذك ا�oط��وا , وإن م �در�� ا�واس ��5د ذك ���ر ھؤ@ء ا����� �5 أ�� ���ن أن ��ون وا+ب او+ود �و+ودا
���oo ھooذه ا���o ا��oo ا�ooط��وا �����oo وھoو �o�� س و�oo� �و+ooود و�oن �oo�� $ أن �oo��+ooوده �و+ooود ا�oط)��م 

وا! +���� أن ��ون 5وق أو ��ت أو ���ن أو ���ل أو أ��م أو <�oف ��75روا ��د ذك, ا�<�و2�ن�o2ن: و�o� إذا �oك  إ��oذ
   .��T5 ��ون ����� ���<�و�2ت، Cم ��د ذك ��Uوا �5 إ���ر ھذه ا���ت

�� � �و+ooد آ<ooرون, oo�5ذا ���oo1د ھooؤ@ء اooذ�ن ���ooرون �ooن ا��ooوم � �oo�ooوى ا�oo���ت�oo� ��و�oo����ooرون ا�oo���ت ا
����ooد�ن ���ooدا ظ�ooھرا �oo5 إ���ooر ھooذه ا��oo�و��ت، وھooذه  ,���رو���oo و�ooن إ���ooرھم ���oo و+�oo ا���ooد, �oo��ھدو���

أو  ,���ن أن ��ون ھذا أ��, ���ن أن ھذا ودي، و���ن أ�� �س ودي: وده و�1ول ا�و+ودات؛ ���ث إن أ�دھم ���ھد
���ن أ��o �و+oود أو , إ���ن @ أ+زم �7ن ھذا اذي أ����!! أو أ�� ���ر, و���ن أ�� Cور, ���ن���ن أن ھذا إ!! أ�� P�ر

��م إ@ أن ُ�o-رُ�وا،  C�5ل ھؤ@ء اذ�ن! ��� ��ك �5 و+ود ����!! P�ر �و+ود�o�2إ �o5 �o��� @ ت��و�o��َ���oرون ا ْ
!! -رب ن ���ر5وا ��د ذك و�1روا ���7 �ؤم وأ��ھذا ا-رب �1��1 أم �س ��1��1؟ 5) �د أ ھل ھذا �1��1؟ ھل: و��1ل
َ�ل و@ �ؤ��ون ��ُ���ھد, إن ھؤ@ء @ �ؤ��ون ��U�ب: �1ول ْ.   

M���ون ��� أ<�ر, 75ھل اA���ن ا n1ر�ن ُ�ذ�� ارب ����، ���ر5ون �1��1 ��� أ<�روا �� �ن  ِوأھل ا@���1د ا���م ھم ا
�oooooooooooooooooooooo���U  .�م�وا�oooooooooooooooooooooo وإن ooooooooooooooooooooooم �در��oooooooooooooooooooooo, ا��ooooooooooooooooooooooور ا

ْ�و+د أ�-� �5 ھذه ا�ز��� �ن ���رون و+ود ا+ن �+�ر، : ا���ط�ن و�1وون وو+ود, َ�o� ھم�o��رأو ���وا �و+oود�ن 
اo��ط�ن؟  ��ذا @ ���ور 5�� ھؤ@ء ا+ن؟ أ�ن ھم؟ ��ذا @ �راھم؟ و��ذا @ �رى, ����1 ھذا ا�+�ر اذي �+�ل اذرة

�ن ��o�ن��ف ��ون �و+ودا؟ و��ف ��ون ���� ���� ��9(��؟ و�4o ذoك @ ��oس  ؟ و��ف ��ون ا��o� نo�ِاo�A��ن و ُ
   و@ �راھم؟, ��م

��9(���oذ�ب   ��o رأوھoم و@ أدر�oوھم ��وا��oم، و@ �oك أن ھoذا-�o5 ز���oم-و��+ن و�����ط�ن؛ ���م  5��ذ�ون ��
� أ<�ر وھو ������ ا��دق �5 <�ره 5) �د أن ��, <�ر $��� $�o� م  دقoأ<�oر �o� �oن ھoذه ا��oور اU����o، وإن 

nواسoo�� <�ooق ا�رواح وإن <��ooت ���oo ا�ooواس أو, �ooدر��� ا�oo�� $ ك �نooو<�ooق , ���oo ا���و��ooت اظ�ooھرة؛ وذ
ّو+�ooل �oo), ا�+oo��د �ooذه ا�رواح د�ooل ���oo�� �ooل 2در��oo, و�oo إدراك, oo� �ooوع ُ �oo1�>ء, و�oo� لoo� �oo��  .أ��oo2 �ooدر 

وأن ھoذه اoروح ھ�o , �ن +�د وروح و�4 ذك ��دق �و+ودھ�، ��5دق �7ن ا�A��ن �ر�ب, ح @ ���ھدھ�ھذه ا�روا
�o+ �o1�ده o�س ��o , <ر+oت رو��o: ھ��oدا، ��o1ل �o5 ا��oت و��� ��ون ���ر�� و��ز�� �o��oون, ا�� ���ر ھذا ا+�د

م اU�oب، و�oذك و�ن @, رأ���ھ�؟ ���1ق أ��� <ر+ت ��د �و�� رو�� ��د�� <ر+ت ھل, �ر���o� �در���؛ ھo� �oن 
ھذا ا���رك اذي ھoو  اروح ا�� ھ�.. و�4 ذك ��T5م ��و�ون, إن ا+ن أرواح �س �م أ+��د: �+���� 1�5ول ��دق
���� ا�وت ��ت، ���ھد أن ا+�� ��oوت ���ن أ�� � +�د ������، وإن ��� @ �راه Cم إذا 2در, ا+�ن �o� (o5د , $ ���
 و�ذك أ�-� @ �د أن ا���ط�ن ��و�oون, أن ھ��ك ���9 �<رج ��� ��� ���ب �4 ا��وات ,ون ھ��ك �� ��وت ��أن ��

   .وأن ا�)��9 ��و�ون

وا+ن وا�Aس , أ�ت ا�� اذي @ ��وت :���� و��م �2ل �5 د���9 ورد �5 ا�د�ث �5 اد��ء ا���ور، أ�� ��� $
و�oذك ا�)�o�9 أرواح <���o @ , اo���ط�ن أرواح <����o�� @ �oرھ� �oذكا+oن أرواح <���o� @ �oدر���، و ��و�oون

��ن، وo2د @ ��oس ���o, و+ودھ� ���رھ� ���1ق��o� �oراھ� @ �o�� ط�ن, وإن��o�oن ا ��o�� $ ولo1�: .f:� �f�ِ َ َآدم ?  َ َ َ
�4�َ::�م ا���ط�ن ��� أ6رج أ�و��م �ن ُِ ِْ ُُ ْ َ + ُ + َْ َ َ َ َ َ ْ ََ َ َ ْ

 ���� ���َا��:� �:زع �: َ َ ُ َ ُ َ َِ ِْ ْ +ِ ��� ��ر���� �وآ���� إ:�ُْ + ِ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ ُِ ِ َ�را�م ھو و ��"f� �fن ��fث ?  ِِ ُ ُْ َ َ َ َ َْ ُِ ُ ِ َ ْ ُ
ْ�رو:�م ُ ْ ََ َ

ْ�را�م  ُ َ ُھو و ��"� َ ُ ِ َ َ َ ْ���� �ن ھو �ن +��� ���)��9 وا+oن: �2��� ُ ُ�fن ��fث َ ْ َ ْ ْ? �fرو:�م ِ ُ ْ ََ َ َ
@ �oدر��م , ��oم 

�<رج رو�� , ��د�� �<رج روح ا��ت, ��د�� �<رج �ل �<ر�2م أ���ر��؛ ��� أن أ���ر�� @ ���ر ا�رواح, أ���ر��
, إن ا��د ا�oؤ�ن إذا ��oن �o5 إ�o�2ل �oن اo>Jرة :�1ول �5 ا�د�ث ا���ور ,و@ �راھ� ��� ورد �5 �د�ث �2ض اروح

, و����o�ن �oن ا+��o ,و��oوط �oن ا+�o��� ,�oم أ���oن �oن ا+��o, �زoت ���o� �o�9(� �o�ض او+oوه, �oن اoد��� وإد��oر
���oت �o5 ا+o�د ! ا<ر+�o أ����o اoروح اط��5 :�o�o1ول �وت 5�+�س ��د رأ��،Cم ��7�� ��ك ا, 5�+��ون ��� �د ا��ر

�5َ�لn رو�� �ن +�ده ���, اط�ب ُ َ��لn ا��رة �ن ا�+�ن َ T5ِذا أ<ذھ� ��ك ا�وت م �د�وھ� �5 ��� طر�5 ��ن, ُ [ َ,  �o��
َ وأ̂ن ��oك ا�oوت �o��,��-o�1�وس وأ���o� �oء, 5دل ���o أ��o>� �oرج و�5 ذك ا��وط, �+���� �5 ��ك ا����ن وأن , ََ

, ٍو��oن @ �oراھم؛ ���o� �oن +�oس وھo� �oن +�oس, ا����oن وذoك ا��oوط وأ��oم �+��و��o�� �o5 �oك, ا�)��9 �7<ذو���
روح P�oooooooooooooooر +�oooooooooooooooس ذoooooooooooooooك ا+ooooooooooooooo�د ,اooooooooooooooo�A��ن +ooooooooooooooo�د وروح�ooooooooooooooo5.  



 148

�oo���oo أرواح و �oo� و����oo� �oo ھooو �Uoo�ر ��ooذرة ,����oo� �oo ھooو ���ooر ����ooل و��ooوه, أ+oo��د �ooذك �1��oo ا�<�و�oo2ت ا
���Uo�رة  وoو ���oت, ���� ھذه اذرة ��o روح �������o، إذا ���oت <ر+oت ��oك اoروح, +�د وروح وا��و-�، ا�ل 

, و�و��� ھو ���ر���2 �ذا ا+�د, إ��� ��2�� �ل, إذا <ر+ت �ن ا�A��ن أ��� @ ����: أي, ���1د أن ھذه ا�رواح, �������
�. ���oت  ا+o�د �oدق �����o أ���oإذا <ر+oت �oن ھoذا�o�� �of�Bل :15و ُ

�f� ا��fوت Pس ذاf4:ِ ِْ َ ْ ُ َ َ ٍْ َ
�oد<ل �o5 ذoك ا�رواح  

اoروح ا<ر+o� �oن ا+o�د، ا<ر+�o أ����o : وذك �1ول �o�� �oك ا�oوت �5وت اروح ���ر���2 ذك ا+�د؛, وا�+��د
ِ��ت ��ُ�ر���, ���ت �5 ا+�د اط�ب ,اط��� �ن ا+�د ْ َ ِ.   

U�ب �5ل ذك دا<ل �5 اA���ن�� ,��o�� $ نo� �2د�o� راo�> �o�� رo�>� �oث إ���ر, ُ�o�>����o  و����o, و��oدق �oذك ا
�oذاب اo�1 ُأ<�ر�� �5 ا���د�ث �7ن ھ��ك �ذا�� و����� �o5 ا�oرزخ؛, ُ��� �� أ<�ر�� �� ���o�و �o5 رo�1ر، وإن ��oن ا

�� ا�� و-4 ����� �� �U�ر؛ , ا��ت ��د �وم أو ��د �و��ن 2د ���ث �ن: ����, أ����� @ ���ھد 5�� ���9�� ���5�و+د 
   .ا���ب وا�ذاب ��� اروح وذك �ن

��دة ���� ��ون �را��، و2د ��T5 د�+�oذاب أو �oن ا��o�م، وأ� ��  �o������ �oن ا-وو ��ن �را��-�و�ل $ ����  وأ�� ا
   ..���T5 ��2�� اروح

   .أ��� �<�و�2 �ن <�ق $ ����: أو@

����C: وت�و����� اCواب اذي �����1 �5 ھoذا  ,���ر���2 �ذا ا+�د، Cم ����� ا���ب و����� ا�ذاب: �و���, أ��� ��د ا
���� و��م �ن. ا�رزخ $ ��� ���إن أروا��م +�ل ��o أ+o��د : م <ر+ت �ن أ+��دھم �1ولا��داء أروا�� أ<�ر ا
���> ,���  ھذا �ن <��9ص اo��داء، �ن $. +��ت �5 أ+واف ط�ر <-ر ���ق �5 �+ر ا+��, أ+��د +�ل �o��

���� �َو? :أ<�ر ���7م أ���ء �5 2و ْ��و�وا ��ن ���ل /. ���ل � أ�وات �ل أ���ء و��ن َ ِْ ِ َِ َُ ٌ َ ْ َ َ ْ َ ُ ََ َْ ٌُ ِ + ِ ِ َ َْ ُ
 	�f� ?ُ ْ َ َرونَ و�oذك o2ول  ُ

�َو? :$ ��� ٌ����ن ا�ذ�ن  �"وا /. ���ل � أ�وا�� �ل أ���ء َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َْ َْ ً َِ + ِ ِ ِ ِ ُِ +ُ َ َ�:د ر��م �رز fون + َُ َ ْْ ُ ) َْ ِ ��oن ���o1ق أن +o2 �o���Cد دo5ن  ِ
, َوأن �ر��o2 �o��ت �o�ن اور�oC, و���1ق أن زو+�� �ل ������ U�oره, ا���ة و���1ق أ�� 2د <رج �ن ھذه, �5 ا�رض

   .أ���م �و�� ����، ��75 رو�� ��T5 ���1ق أ��� ��2�� ��� ��ء $ وذك �ن

   :�1ول �ر����5 �1�دة ا�� و�ذا

 

 �= �و:�� �6"و � /��ـ�4�م وأن أرواح ا�ورى �م �	دم

  

و@ ����oف �����o، و�oذك ا+�oن ��oدق � �o�7�o�(س , وإن ���o @ �راھ�o� �oدق ���A�5 ,�o��ن �<oرج ���o ھoذه اoروح
�oد<ل �o5  ث أ����o�o, روح ا+�ن ��� روح ا�A��ن، وذك أ�� إذا ���ط ���o اo�A��ن  �o�T5�o�(�� ا�A��ن ��� ��Uب

-رب, +��4 +�ده�� nس��ن @ ُ���Aك اِإذا ُ-رب ذ َ ِ ,�o��, ا+��o اoذي @�o�� �o>رج ���o ا+��o �ل ��ون اo-رب 
��ده و@ �راه و@ ���ھده ���7 إ�� ا+��، 5�د<ل �5 +�ده و��ن , ��o�� $ �oذي أ<�ر�@ �ك أن ھذا �ن ��م اU�ب ا

�)��9 اذ� �� �ذك ��دق������م أ<�ر �1و �+وإن :ن أ<�ر $ ��� ِ َ�"��م ���/ظ�ن �را�� �����ن َ َِ ِ ِ ِ َِ ًُ َ َ ْ ََ َْ .   

���(� � ����� ����تأ�ن ا�)��9؟ و ���وا �ن ����� أو �ن ���ري أو ��: وأ���ھ�م و�1ول ���ر ذك �C�ر �ن ا

م: �1ول! أ�ن ھم؟, و�����م, ��م��م, أ�ت �5 ��ِ@ ��سn ��م وھم أرواح, أ�ت +�د وروح, وھم �5  و�ذك ����oون , ُ
��5َ�ك أن ��دق ��ل ��, �� �1و� وأ�ت @ �دري [ َ    .ُأ<�رت �� وإن م �در�� ��رك ُ

� ���م . �ن ا�)��9 أ��م <�ق �ن <�ق $ ����+��� ذك ا<�ر  أ��� �ؤ�ن ��� أ<�ر $، و�ن: �5���ل��� $ ���
ْو:�دوا :�2ل $ ���� ا��ر ��ك <�زن ََ َ

َ�� ���ك ���ض �"�:� ر�ك  ُB َ ْ َ َ َ ََ َ ِ ْ ِ ِ �o�9(�ٌدل ��� أ�� ��oك �oن ا َ و��o>,  4oزن ا��oر, َ
أ<�oر ���7oم �oن  و����oل $ +�ر�oل  @ �ؤCر 5�� ا��ر ��� �ؤCر �5 ا��ذ��ن �ن اo�Aس وا+oن، و�oذك أ� �-o���oذك

��9(��, ���، أ<�ر أ�-� �7ن �+�� <ز�� ��دق ��� أ<�ر $ �ن ذك, ا��� �َو �ل :و���ر <ز�� �5 2و َ َ ��َ��م 6ز:� ُُ َ َ َ ْ َ
 

ْأ�م <ز�� ا��ر: ���� َ ��I�ٌم ر�ل َ ُْ ُ َُ ِ    .و�4 ذك @ ��ر�2م, ھؤ@ء <ز�� ا��ر، @ �دري ��ف ��و�ون �5 ا��ر, ���م ْ

 �+��م و�� ���ون أف ز��م �5 �ل ز��م ���ون أف ��ك �+رو���o �+�ء ورد �5 �د�ث أ�� �وم ا1���� �+�ء ����ر

�َو�.ء :�ن �����م إ@ $؟ �1ول ��� َ�و�Pذ ���:م َِ + َ َ َ ْ َِ ٍ �+�ء ��� �+رھ� ھؤ@ء ا�)��9 اذ�ن @ ���� �oددھم إ@  ِ
   .أو �ن +�س ا�)��9 اذ�ن <��1م @ ���ط �� إ@ $, �� �ن +�س ���� ا�رشا�)9 $، ���ن أن ��ض

��o�� �oَو �fل :و�4 ذoك ھoذا �oددھم ��oدق �7oن �+��o <ز��o5 �o 2و َ 
م �"��fم َf� �f�ْ��fم 6ز:� ٌ ُْ ُ َ َ َْ َ َ َ َُ َ َ
<ز��o ا+��o اoذ�ن  

���oون, �ظو��oو���ن �ذooون أھoل ا+� �o�o1ول, �و��o وا n���ُ �o�9(�� �o5 اoدار اo>Jرة �7oن ا�o�� $ رo�>َأ ��o��: 

ْوا��
�P� �د6"ون �"��م �ن �ل ��ب �
م �"��م ٌ ) ُْ ُ ُ َْ َ َ َ ْ َ َ َ ََ َ َ ُ َ ٍْ ِ ِْ َ ِْ ُ
ْ��� �Nر�م  ُ ْ َ َ َ ِ ��+و�ذك �د<�ون , ا�)��9 �د<�ون ����م �ن أ�واب ا


م و���و��م, أ�����م و�5, ����م �5 أ�وا��م�ٌ َ ْ�"��م ��� �Nر�م َ ُْ ُْ َ َ َ ْ َِ َ
 .   
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�، ��oرف و���o1ق أ��oم �و+oودون وإن ��o�  @ �oن@ �ك أن ھذا ��� د�ل ���o أن ھoؤ@ء ا�)o�> �o�9ق �o�� $ قo�>
   .���ھدھم

]ُ��ذُ�ون �و+ود ا���ط�ن �5ذ�ن   (o5�oد<�ون �o5 اJ��o, $ و�و+oود ا�) �o�9����oرون ��oذ��ن �<�oر, و�و+ود ا+ن, َ

َا�ذ�ن ِ ِ�ؤ�:ون ����Mب + ِْ َُ ْ ِ َ ُ ]ھم �ن اذ�ن ُ��ذُ�ون ���o: �ل ��1ل, @ ��و�ون �ن اذ�ن �ؤ��ون ��U�ب ْ � �o� �oن  َ�o�� $ رo�>أ
����U
 ����4 إ�. 5) ��و�ون �ن ھؤ@ء ا�و�و5�ن, ا��ور ا��  . �)م أ�� ا

  

  ا�روح

  

��ن، وا�oo)ة واoo�)م ���oo أ�oo��ooرف ا�ر��oo�ن ����oo��� �ooد و���oo آoo� �oo�م $ اooر��ن اooر��م، ا��ooد & رب ا
�  : و���� أ+���ن �2ل ر��� $ ���

���س �ن او�د ا��رو�� �2ل: �د��C ���د �ن أ��د �ن ��دان �2ل: <�ق إ�����ل �2ل ��Cل: �د�o2 �oأ� ��Cدo� : ��Cدo�
���� و��م: ا�ن �وذب �2ل $ ��� ���إن :  ��ن �رج �� �o2ل�د��C أ�و ھ�رون �ن أ�� ���د ر-� $ ��� أن ا

  . �5 ا���ء ���� ��1ل � إ�����ل ��� ����ن أف �ن ا�)��9 �ل ��ك ���م ��� ����ن أف ��ك 

�د��C ا�ن أ�� زا9دة : �د��C ��روق �ن ا�رز��ن �2ل: �د��C ���ود �ن ���د اوا�ط� �2ل: �5 ��� اروح �2ل: �2ل
أ�طو�o� �o�o� �9�7ل ھoذا : �2oت o2ر�ش ���oود: ر-� $ ����� �o2ل�ن داود �ن أ�� ھ�د �ن ��ر�� �ن ا�ن ���س 

+و���Iو:ك �ن ا�روح  ل ا�روح �ن أ�ر ر�. و�� أو���م �ن ا�	"fم إ? : ��وه �ن اروح 5�7وه �5زل: ار+ل �15وا ْ ْ ُِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْْ ُ َُ َ ََ َ ) َ ْ ُ B B َ ْ َ َِ ِ ُ ِ َ
 
�ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff" ً ِ َ .  

�: �د��C او�د �2ل: �2ل��� �ِو���Iو:ك �ن ا�روح : �د��C ���د �ن أ�وب �5 2و B َ ْ َ َِ َ َ ُ أ<�ر�� ا�ن أ�� +��ر �ن : �2لَ
������o2 �oل���� ���� ا�ن -ر�س �ن ھ��م �ن +��ر �ن إ��س �ن �+�ھد  $ �o-س ر�o��اoروح أ�oر : ن ا�ن 

  . �ooن أ�ooر $ <�ooق �ooن <�ooق $ وھooم ��oo� �ooور ���oo آدم �oo� �ooزل �ooن اoo���ء ��ooك إ@ و���oo وا�ooد �ooن اooروح

�ooدo� : ��Cد��C إ�ooراھ�م ا�oروي �o2ل: �oد��C إ�oراھ�م �ooن ��oد $ �oن ا+��ooد �o2ل: �oد��C أ�ooو ا���oس ا�oروي �oo2ل: �o2ل
��د ا�ز�ز �2ل: اھ�م ا������ ���� �2لإ�����ل �ن إ�ر ��Cد� :���oد $ : �2ت وھب �ن ���� ر��� $ ��� �oأ� ��

�o�رة آ@ف +��oح +����oن ���o� �o� �o�ن ا�o�رق : �� اروح؟ �2ل: �� و��7و�ك �ن اروح �2ل �o �o�9(���ك �ن ا
  . �����ن $ �ز و+ل إ� �وم ا1����وا�Uرب � أف و+� �ل و+� أف و+� �ل و+� أف ��ن و����ن 

� : �2ل +دي ر��� $ ����: �2ل�o�� $ �oك ر����-of�ُوم ��fوم أ<�رت �ن ���د �ن �روان �ن +و��ر �oن ا َُ َ ْ َ
 �4N ��P
ًّا�روح وا�� َ َ َ ُ Bُ َ ِ َ oو M�o5 اروح ��+oب $: �2لْ �o�9(��oز و+oل �o1وم �o�ن �oدي $ �oز و+oل وھoو أ�ظoم ا 

<�ق إ��oo ��ظooرون oo�5ن �<��oo�5 @ �رoo�5ون طooر�5م إoo� �ooن oo5و�2م�oo5 �oo�5 �oo5 �oo�9(�  . اooروح �oo5ه و��+ 4oo�4oo ا

�oد��C : �د��C أ�oو أ��o2 ���oل: �د��C ���د �ن اوا�ط� �2ل: �د��C ا��ن �ن أ��د �ن �ث �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
�� ���co ا+oن واo�Aس وا�)�o�9 واo���ط�ن �o�ر اoروح، : ��M �ن ���ن �ن ��د $ �ن �ر�دة ر-� $ ��� �2ل

  . و1د ��ت ر�ول $ ��� $ ���� و��م و�� �دري �� اروح

و ھران �ز�د �oن ��oرة �د��C أ�: �د��C أ�و ��M ���ب ا��ث �2ل: �د��C ���د �ن إدر�س �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
��o�� ��ن ��� �ن أ�� ط�ب ر-� $ ��� �5 2و �Cن �د��ْو�f��Iو:ك �fن ا�fروح  fل ا�fروح �fن : ا1���ري  ِ ُ B B َ ْ َ َِ ُ ِ ِ َ َ ُ َ

(أ�ر ر�.  َ ِْ � ���ون أف و+� �: �2لَ ��9(�ل و+� ��� �o���oون أoف o��ن �oل o��ن ��� �o���oون ھو ��ك �ن ا
�ooo���1� ���ooك ا��oooUت ��� �oo�ooo�>ق �ooن �oooل �oo����� ��oooك �ط�ooر �4ooo ا�)�oo�9 إ �ooo�ooوم ا�ooo�� $ M��oo� �oooU  . أooف 

�ن �ط�ء �ن ا�ن ���س ر-�o : �د��C ���� �2ل: �د��C ���� �ن ��د $ �2ل: �2ل W�ن ا�ن +ر���د ارزاق  ��Cد�
�����َو���Iو:ك : $  َ ُ َ ْ َ (�ن ا�روح  ل ا�روح �ن أ�ر ر�. َ َ ْ ُ B B َِ َ ْ ِ ِ ُ ِ ��رة آ@ف +��ح +����ن ���� �� : �2لِ �ھو ��ك وا�د 

  .  إ� �وم ا1������ن ا��رق وا�Uرب � أف و+� �5 �ل و+� � أف ��ن و����ن و����ن �����ن $

�oد��C إ�oراھ�م �oن �o��م �oن : �oد��C أ��o2 �oل: �د��C أ��د �ن ��oص �o2ل: �د��C أ��د �ن ا��ن �ن ا+��د �2ل: �2ل
���� و��م �15وا: �+�ھد �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل $ ��� �̂��أ<�ر�� �ن اروح ��o : أ�� ��ر �ن ��ود ا
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�oم رءوس وأ�oد وأر+oل ���7oون اط��oم oCم o2رأ+�د �ن +�ود $ : ھو �2ل $ �o�9(�� وا�o�f�ُوم ��fوم : �ز و+ل  َُ َ ْ َ
 �4N ��P
ًّا�روح وا�� َ َ َ ُ Bُ َ ِ َ   . ھؤ@ء +�د وھؤ@ء +�د: �2لْ

�ن ا�oن ���oس ر-�o $ :  أ�و ��M �2ل�د��C: أ<�ر�� أ�و ���م �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل ����د��C ���و�� �ن 
�����ُ�وم ��وم ا�روح :  B َ ْ َُ   . ھو ��ك �ن أ�ظم ا�)��9 <��1: �2لَُ

�ن �+�ھد ر��� $ ���� �2ل�د��C ����ن �ن ا�ن : �د��C أ�و �ذ��� �2ل: �د��C ���د �ن ز�ر�� �2ل: �2ل M�+� أ�� :
  . ھم <�ق ��� �ورة ��� آدم

2رأ�� ��� ���� �ن -ر�س �ن ����ن �ن إ�����ل �ن أ�� ��M : �د��C ���د �ن ���ر �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
���� �ِو���Iو:ك �ن ا�روح : �5 2و B َ ْ َ َِ َ َ ُ : �oد��C إ���oق �oن أ��oد �o2ل: �o2ل. ����ون ا��س و�o�وا �oن ا��oس: �2لَ

��د $ �ن ��ران �2ل ��Cن �2ل: �د�����ق �ن ���إ ��Cد� :��o�� $ �oك ر����-: �د��C أ�و ���ن �ن ��Cت �ن ا
ُ�وم ��وم ا�روح  B َ ْ َُ   . اروح +�ر�ل ���� ا�)م: �2لَُ

��� �ن ا��ن �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل ��Cدد �2ل: �د�� ��Cد : �دo����ل �oن إ�oراھ�م �oن ���oور �oن ��o�إ ��Cدo�
�ن 2و�: ار��ن �2ل �ِ�وم ��وم ا�روح وا��
f�P� f�"��� ? �4fNون إ: �7ت ا���� ر��� $ ��� َ ُ َ َ َ َ ُ B َ ْ َ+ َ َ َْ َ ًَّ ُُ ِ ُ َ �f� ن أذنf� ?ُ َ +َ ِْ َ َ

ُا�ر��ن  َ ْ ��ن �وم ا1���� ���ط�ه �ن اروح و���ط�ه �ن ا�)��9: �2ل+��  . ھم ���ط� رب ا

��د $ �oن ��oران �o2ل: �د��C إ���ق �ن أ��د �2ل: �2ل ��Cد� :�Cدo� نo�o� Mن ��o�د �o� نo�� إ���oق �oن ��o���ن 
���� �ُ�وم ��وم ا�روح : ���1ل �ن ���ن ر��� $ ���� �5 2و B َ ْ َُ اروح أ�oرف ا�)�o�9 وأo2ر��م �oن اoرب : �2لَُ

  . ق وھو ���ب او�����رك و���� زاد 5�� ���Cن �ن أ�� ���� �ن إ���

�د��C إ�����ل �ن : �د��C إ�راھ�م ا�روي �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ��د $ �2ل: �د��C +��ر �ن أ��د �ن �5رس �2ل: �2ل
��د ا�ز�ز �ن +وران �2ل: إ�راھ�م ا������ �2ل ��Cروح؟ : �دo7و�ك �oن اoروح ��o ا�o� $ دo�� �oأ� ��وھب  ���2

�oل و+�o أoف و+�o ��ك �ن ا�)��9: �2ل �o+ف و��رة آ@ف +��ح +����ن ���� �� ��ن ا��رق وا�Uرب � أ � 
����1: �oدo�� ��C�م �oن ا����oر �o2ل: �د��C <��ل �ن أ�� را45 �2ل: �2ل. �ل و+� ��ن و����ن �����ن $ إ� �وم ا

�o� �o5 2و�o�� $ �oك ر����-oِ�:fزل ا��
f�P� �f: �د��C ���د �ن �ز�د �ن +و��ر �ن ا َ َ ) َِ َ َْ ِ��روح �fن أ�fره ُُ ِِ ْ Bَ ْ : �o2لِ
  . اروح ا1رآن

: �oد��C او�oد �o2ل: �د��C ا�ن ا���رك �oن +oو��ر �oن اo-��ك ��o2 �o�Cل: �د��C ��ل �2ل: �د��C أ�و ���� �2ل: �2ل
�oد�� ��C�oب : �د��C ا�oن +��oر �o2ل: �د��C �د�2 ���� ا�ن <�د �2ل: ��C ھ��م �ن ���ر �2ل�د: �د��C أ�و ار��4 �2ل

أ�و ا���س أ�و ا���س ھو ��د ار��ن �ن ����ن �ن أ���o : �ن ��د ار��ن �ن �����ن أن أ�� ا���س ا<و@�� �2ل
+ن ��رة أ+زاء، �5+ن �ن ذك +زء ا�Aس وا+ن ��رة أ+زاء �A�5س +زء وا+ن ���� أ+زاء وا�)��9 وا: �2ل

وا�)��9 ���� وا�)��9 واروح ��رة أ+زاء �5�)o� �o�9ن ذoك +oزء واoروح �o��� أ+oزاء واoروح وا�رو��oون 
��رة أ+زاء �5روح �ن ذك +زء وا�رو��ون ���� أ+زاء .  

�oن �+�ھoد �oدC: �د��C أ�و ���oر �o2ل: �د��C أ��د �ن ���م �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل M�o+� �oن أ�oن ا�o��� ��o��ن 
  . اروح <�ق ��� �ور ا�ن آدم ���7ون و��ر�ون: ر��� $ ���� �2ل

اروح : �د��C ���د �ن ا���ش �ن �+�ھد ر��� $ ���� �2ل: �د��C إ���ق �ن إ�راھ�م �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
�م أ�د وأر+ل �2ل �: �د��C أ��� �oن �o�ط�م �o2ل: �د��C ���د �ن إدر�س �2ل: �د �2ل�د��C او: <�ق �ن <�ق $ ���

�ن �+�ھد ر��� $ ���� �5 اروح �2ل M�+� ن ا�ن أ���<�ق �Cل <�ق : �د��C �ز�د �ن زر�4 �ن روح �ن ا�1�م 
  . اJد���ن

�ن �د��C ا: �د��C إ�راھ�م �ن �و�� �2ل: �د��C أ��د �ن ا�1�م �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل W�ن ا�ن +ر��ن أ�� زا9دة 
�5 �ِ�:زل ا��
�P� ���روح �ن أ�ره : �+�ھد ر��� $ ��� ِ ِِ ْ B َ َُ ْ ِ ِ َ َ ) ََ ْ   . @ ��زل ��ك إ@ ��� روح: �2لُ
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��oد $ �oن أ�o��+ �oر �oن :  اد���� �2ل�د��C أ��د �ن ��د ار��ن: �د��C أ��د �ن +��ر �ن ��ر �2ل: �2ل ��Cد�
: ار�M �ن أ�ر وا�د واروح آ<ر o�2ت: �2ت � ار�M واروح أ�رھ�� وا�د �2ل: أ��� �ن ار��4 ر��� $ ���� �2ل

o�س ����o� �o��ب �o2ل: ��oم o�2ت أرواح ا��9�oم ��o ھ�o؟ �o2ل: روح آدم وP�ره وا�د �2ل �o��� �oح ا�ر���o�ر: �oن ا
�ن ا��ء �15لو�7 ��  . ھو �ن أ�ر آ<ر وھو ��� و�ل ��ء �� ���: 

��د $ �ن أ��� �ن ار���o2 4ل: �د��C أ��د �2ل: �د��C أ��د �ن +��ر �2ل: �2ل ��Cن : �دf� روح��f� �f�P
ْ�:fزل ا�� ِ ِِ B َ ُِ َ َ ) ََ ْ ُ
+أ�ره �"� �ن ���ء �ن ���ده أن أ:ذروا أ:� ? إ�� إ? أ:� /�� َ + ْ ََ َ َ َ َ َ+ َ َ َِ َِ ُ ُ َ ُ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ �ون ِِ   . �5ل ��ء ���م �� ر��� �ز و+ل �5و روح ���ُ

��ل �o2ل: �oدo��� ��Cد �oن را�o2 4o5ل: �د��C أ��د �ن ���د �ن �ر��o2 Mل: �2ل��o�إ ��Cدo� :ل�o2 د��o��oد ا ��Cدo� :
� �1ول���ت وھ�� ر��� $ ��� : �o5 �����oر و��oإن ��س ا�A��ن <�1ت ���س ادواب ا�� ����� و�oد�و إ�o ا


 وھoب o�� مoC �o� �7رo�ر وo�>ا�طن و5-ل ا�A��ن ��روح و����� �5 اد��غ ��5 ����� ا�A��ن وھoو �oد�و إ�o ا
��� �ده �15ل �أ�ق اروح إ� ا��س وا�1��o� �oم ھذا أ��ره �ن ا��س و�C�� ���Cل ار+ل ورو�� T5ذا : ر��� $ ���

  . ا�A��ن، T5ذا ا���1ظ ر+4 اروح إ� ����� و��ش �ذك إ�ك إذا ��ت ����9 �5���1ظت �7ن �� �9�Cور إ� رأ�ك

�Cل ا�1ب ��Cل ا��ك وا�ر��ن أ�oوان To5ذا اo��9رت ا��oس ��o�ر ا���oت : و���ت وھ�� ر��� $ ���� �1ول: �2ل
��ه اروح ��� ود��ھ� إ� ا<�ر T5ذا ��ن ا�1ب �ؤ��� أط�ع اروح، وإن ��ن ا�1ب �5+را أط�ع و��ر�ت ا�ر��ن و�

  . ا��س و��� اروح ���ط ا�ر��ن 5���ل ا�1ب �� أ�ب

�د��C ھ��م �ن ���د �oن : �د��C ��1وب اد���� �2ل: �د��C ���د �ن ��ران �ن ا+��د �2ل: �د��C أ�و ��ر �2ل: �2ل
��ك : 2�ل ��ر�� ار+ل �رى �5 ����� ���7 �<را��ن و����م و�7رض م �ط7ھ� �2ل: ��ر �ن ا<ر�ت �2لز�د �ن از

  . اروح �رى �رو�� واروح ����1 ����س T5ذا ا��وط�ت +�ذ ا��س اروح

� �o5: �د��C ��1وب �2ل: �د��C أ�و ��ر �2ل: �2ل�o�� $ �oد ر����o� نo� 2و�o �د��C ھo��م �oن ��o1وب �oن +��oر 
�َ� ��و/� ا�:4س ��ن �و��� : ���رك و��� ْ َ َ َ َِ َِ ُ +ْ ََ ْ ُ �oز و+oل �o�ن أرواح ا����oء و�o�ن أرواح ا��oوات : �2ل+ $ 4�+�

�� ا��وت و5����ر�5ن ������ �� ��ء $ أن ����ر�5 �"� �C  .ك ا�����/َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َُ ُْ َ +َ َِ ًّ�ر�ل ا�6رى إ�� أ�ل ���� ِ َ ُ َ َ ْ ٍُ َ َ ِْ ْ ُ ُ ِ . 

  

�ْو���Iو:ك �ن ا�روح  ل ا�روح �ن أ�ر ر�f. و��f أو���fم :����� ھذا ا�)م اذ�ن ����ق �1ول $ ��� ُ َِ ُِ َ ََ َ ) َ ْ ُ B B َ ْ َ َِ ْ ِ ُ ِ ِ َ ُ
+�fن ا�	"fم إ?  ْ ِْ ِ ِ َِ 


�" ً ِ و��o . وإن oم �<�oر�م o1�� �o�T5ول, أ<�ر�م T5 �o�� �o�T5ن, �ن اروح ��وا ���دا: وذك �ن ا��ود �2وا 1ر�ش َ
��و��م، وو �� أن ھذه اروح: �7وه ��ن ا+واب ���إ@  و�� أو���م �ن ا��م, ��5و��م ��2رة, ���م �� �����م@ ��ل إ

اo�A��ن ��oون �oن +o�د وروح To5ذا  �2�o1� @ ،(درون أن �����oوا ھoذا ا�<�oوق ھoذا اoروح اoذي ���oر +o�د اo�A��ن،
, �����oو@ ����oون ��, �5ذه اروح ا�� �<رج ���o�� @ �oرو��� ,<ر+ت ھذه اروح ��1 ذك ا+�د +�دا @ �ر�� 5��

5��� دم؟  و@ �� �ر�����؟ ھل ھ� �م؟ ھل 5��� �ظ�م؟ ھل 5��� ��ر؟ ھل 5��� �روق؟ ھل, وز��� و@ �درون �� ھ� ��
   @ ���رھ� و@ ������ و@ �دري �� ھ�؟

��وم ا�o�ر ����� ,�2رت �o�� ل�o15 �o��5ر�� ��o�� $ بo+� ،م���o�5أ �o���ِو�f��Iو:ك �fن ا�fروح  fل  :�o2رت  ُ ِ B َ ْ َ َِ َ َ ُ َ

ْا�روح �ن ِ ُ B.أ�ر ر� ) َ ِْ َ
 �� أ<�ر $ ����o�� $ ولo1� �o�9(�+إ:�f :أ�� �5 ��� ا1در ��زل ھذه اروح �4o ا ِ  .f/ ه�f:ِأ:ز� ُ َ َ ْْ َ

ِ��"� ا��در و�� أدراك �� ��"� ا��در ِْ ْ َْ َْ َ َ ْ َ َُ ْ َ َ َ َ َْ َ ُ��"� ا ِ َ �ر �:fزل ا��
f�P� وا�fروحَْf� فfدر �6ر �ن أ���ُ B َ َ ْ ٌ ُْ َ + َ َ َ َِ ِ َِ ْ ْ ُْ ٍ َِ ْ ْ �Yf� �fذن ر��fم َ�/ْ ِ ) َ َِ ِ ِْ ھoل ��oن  ِ
م ���ر ھذه اروح ا�� ��زل �5 ��ك ا����؟ @ ���رھ�، وذك��@ ,  اU�ب اoذي �+�oت ���o5 �o ھoذه اoد������� �ن 

ِ ل �ل ھ� �ن أ�ر $, ��ھ���� و@ �دري, ���ر ������� (ا�روح �ن أ�ر ر�. ُ َ ْ ُ Bِ َ ْ ِ .   

���1ق أ��� ���ت �5 ذoك ,  ھذه اروحو��ن �و� @ ���ر إذا <ر+ت رو��, �ذك أ�-� إذا <ر+ت اروح �ن ا��ت
و@ �oدري أ�oن �oذھب ھoذه اoروح؟ إ@ , ��1 ����, وأن �<رو+�� ��1 ذك ا+�د ھ��دا ,و���1ق أ��� <ر+ت ���, ا+�د

� أ<�ر ����7 �و+ودة أن��� $ ,�ُ� :��� �1ول $ ��� + �َ��و/� ا�:4س ��ن �و��� وا��. �م ��ت /. �:�� َ ُ َ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ ْ َ + َْ ُ ُ/���ك  �َ+ ِ ْ ُ َ

�� ا��وت�"� �C  .َا�� ْ َ َ ْ َ َْ َ +َ َ���ك اروح ا�� 2د 2در أ��� ���ت ِ ^ ��ده, 2د �5ر2ت اد��� وأ���, َ ������ُُ ِ ِوُ�ر�ُل ا�<oرى , ْ ْ-

َ� أ+ل ����، و�ذا ُ��رُع إذا ��م ا�A��ن ��د ا�وم أن �o1ولإ  �ر����-ا�� ھ� روح ا����ء  ����oك ر��o و-�oت: ْ

   .وإن أر����� ���5ظ��, إن أ���ت ���� �5ر����, +��� و�ك أر��5
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ِدل ��� أن $ ُ���ُك ��ض ا�رواح أ<�ر أو و�ر�oل ا��o1� �o , ا�وت 2در �����, وھ� ا�رواح ا�� 2در أ��� ��وت, ْ
. ا��د & اذي أ����� ��د�� أ����� وإ�� ا�o�ور: �و�� �1ول �ر���� ��ود إ� أ+��دھ�، T5ذا ا���1ظ ��د,  �1���ن ������

��̂� رو�� ا��د & اذي ردَ ِوأذن � �ذ�ره, و�����5 �5 +�دي, َ ِِ ْ اoروح <ر+oت  �دل ��� أن ھذه: رد ��� رو��. ِ
... <ر+ت <رو+� ��ون , ���T5 2د �5ر2ت ا�دن ����، أ�� إذا <ر+ت ��و�5ة �س <رو+� - وو ��ن <رو+� �ؤ��2-���وم

� <�oق ا�رواح�o�� $ أن ����o� ,قo�> ذه ا�رواحoد, ھ��o+ق ا�o�> �oدرھم إ@ $, وأ�o2 مo��� @ م , وأن ا�رواحoوأ��
َ�وم :�وم ا1���� �1ول $ ���� ��7ون ْ َ �4N ��P
ًّ��وم ا�روح وا�� َُ َ َ ُ B َُ َ ِ َ ْ    .و�1وم ا�رواح, �1وم ا�)��9, أي ��و�5 ُ

�  و���ن أ���o أرواح �oن +�oس <�oق $, ��5رواح ���ن أ��� أرواح ا�A��ن�o�� $ ��o� دo2م، و��o���� مo��� @ ��o��
�� �5 2و��� �ُ�:زل :ا�)��9 أروا�� �5 2و ) َ ُ P
ِا�� َ ِ�� ���روح �ن أ�رهَْ ِِ ْ Bَ ْ ِ ِ َ َ

�5َروح �5 ھذه اJ�� ھو �� ���� �� ا�1وب  ْ َ -

�  و�ذك ��� +�ر�ل-وھو ا1رآن و�)م $�o�� �ِ:fزل ��f :رو�� �5 2و ِ َ َ َ
ُا�fروح ا���fن  ِ َ ْ ُ B  وoھ �o�Jذه اoھ �o5 روحoا

َا��ك َ �ظ�� اذي <���1 ��� أ��7ھ� و�2رت ��وم ا�o�ر ����o �15ور ��وم ا�A��ن �ن ����� ھذه اروح د�ل, ْ ��� 

...   

� و+��, و�رك و���د وا�����ر و�oداوة, ��ر ���م �رك�o�� $ مo�1�>ر�o�ُو�o��1وا أو o��2وا ذoك ,�oم ���oم �oن أھoل ا ِ َ ,
���5م أ�رار، أ�� ا+ن T5ن 5��م <�را , ���ط��ون إPواءه ���م وا�ز�وا �7ن ����طوا ��� +�م ا�A��ن ��� �Uووا �ن

���م, و���م ���ر <�ر+ون �ن اA�)م, ����ون ���م �ؤ��ون, و5��م �را �+وأ:� :وذك �2ل $ ��� َ َ�:� ا���"�ون  َ ُ ْ ُِ ِْ +
ِو� َ:� ا����طونَ ُ َِ ْ +

+وأ:�  َ َ�:� ا����Nون و�:� دون ذ�ك َ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ+ +َ ُ + .   

ٌا�A��ن ُ�ر�ب �ن روح و+�د، �5+�د ھو ھذا ا���ل اذي � �o�1C و�o, راھم@ � ا+ن أ�-� أرواح �) أ+��د وذك ^ َ 

و�oذك +�oل . �)� �ن ��ء ���ن Cم +�ل ���� �ن, واذ�ن <��1م $ ���� ���م أ���م �ن �راب, َوز�� واذي ُ���ھد
� و��د��oوذoك �o�ب , ا��1o��ء وا�+�oر وo5��م, 5��م ا��1��ء وا��oرار, 5��م <�را و�را�o�� $ �o15و�ن o�ْ َ , �oأو �<ذ

ُوُ���ط [ ���� أ�داءه �ن ���ط�ن ا�Aس وا+ن َ.   

 ,و���o1��� �oق و+ودھ�o, ھذه اروح ا�� ���� ��� ھذا ا+�د @ ���م �������o, وروح �75ت أ��� ا�A��ن �ر�ب �ن +�د

   . �راك ����1 ا+�د ���� ھ��دا @, وذك ��� <ر+ت اروح ��1 ا+�د �) روح

� إ�o  و�ن, أ�ن �ذھب ھذه اروح ا�� <ر+ت �ن ھذا ا+�د؟ @ ���م أ�ن �ذھب�o�� $ �oُردھ� �o�� ��2�� 1���َق أ��� َ^
ق أ�)�9م +�دھ� إذا ��ء و2ت إ��دة ا�و�� �ن n�1ور ��د ��رِا َ  �1��5 ھذه اروح إ��o, و��د أن ���روا �را�� و�ظ���, َ

ًُ��̂��� وإ�� � َ   .�ذ��َ

  

  آراء ا�	"��ء وا�4
�4� �ن ا�روح

  

��o�(�وا ا�o)م 5��o، و�oذك ���oم 5��o ا�oروح، وأطا��oس : 5�o��ون اoروح. و��oوھم و2د ���م ا����ء �5 ھ��ل ھذا ا
، أروا��، وأن ا+�د �س ھو ا�o��1ل و�oده ��oذه ا���oة اoد��� ا��ط�1، ھ�ذا ���11ون، ��� ا�)��� ���11ون أن ھ��ك

   .و1د ا<���وا �5 �������، و���ت ������م ا�و2ف. �� ����� وھ� ھذه اروح �ل @ �د أن ��ون ھ��ك

�o�روح؟ ��ھ���� و��م �ن ا $ ��� ����: اoروح �ر ��� أن ا��ود �7وا ا�o�� $ زلo؟ أ��o������ �o�:  و:ك�I�fَو� َ ُ َ ْ َ َ
ْ�ن ا�روح  ل ا�روح �ن أ�ر ر�. و�� أو���م ُ ِ ُِ ََ َ ) َ ْ ُ B B َِ ْ ِ ُ ِ ِ 
ً�ن ا�	"م إ?  "� + ْ ِْ ِ َِ ِ ِ ����� اروح �ن أ�ر $ أي <�1ت ��7ر $، �ن : أي  َ

�؛ 1و�o: ��� <��1 ��7ره، أي: �ن <��1، ����: ���� أ�ر $،�o�� $ �7رo� �2أ��� �<�و: �f�:َإ + َأ�fره إذا أ ِ ََ ِ ُ ُ ْراد ��P�f أن ْ ََ ً َْ َ
ُ��ول �� �ن /��ون ُْ َُ ََ ُُ َ َ .   

َإذا ُوزن اo�A��ن وھoو �oC ،�oم  ..ھل اروح �� وزن؟ ھل �� 1Cل؟ �� رأوا �o1C �o): ���م ا����ء أو@ ��� ������� و2د ِ
َُوزن �    .��1C، و@ زادت �5 وز�� ھذه اروح �� زادت �5. �د �و�� �� �U�ر وز��ِ

���+��o+ �o�د اo�A��ن، 5�o�(�� و�o�Uب -ا+ن  أرواح-�ذك أ�-� 2د ���ط $ اروح ا �o�+��� اo�A��ن، 5��o��ط ا 
��� ���و���، ،�o�+o1C �oل، و@   و@ ��oونَو���ر ذك ا+�� ھو اذي @�س +�د اo�A��ن، و�4o ذoك @ ُ�oرى ذoك ا

ذك ا+�� �oن +o�ده ��o ظ�oر ���oوت،  �ظ�ر � وزن، إذا وزن ذك ا��روع اذي @��� ا+ن، Cم وزن ��د�� �<رج
   . ھذه ا�رواح <����، و��� @ ���م ������� و@ ظ�ر � وزن، و@ �U�ر وز��، ذك د�ل ��� أن

��+oز   أ�ر ر�� روح ا�A��ن ا�� ���� ��� +�ده، و�ذك �1�� ا�رواح،اروح �ن: �1ووا ا���ت أ2وال ا����ء ��� أن
�oن $ . ��oس، و@ ��oس ظ�oھرا �5ر اo�A��ن �oن أن ���oورھ�؛ �ن ا��oر �<ر�o�2، و����o� @ �oء �o��ھدھ�، و@

��9-���� أ2در ھؤ@ء ا+ن (����o أن ��o���وا ا���ل ��5م 2درة ���o أن �ظ�oروا ���o�7ل ����و  ���-��� أ2در ا ،�o�
،���5+�� ��رة �ظ�ر ��ورة ��ب، و��ورة ���ر، و��ورة ���، و��ورة ذ�9ب، أو ���oور ��oورة ��ور ���و 
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���o أن ��o��ل  إ���ن، 2د ���ور ��ورة ��
 ھoرم، أو ��oورة ��oب o2وي، أو ��oورة أ� ،�oC�o1در �o1درة $ ��o��
   .ا������ن �ول ھذه ا�رواح وأط�وا ا1ول 5���  و2د �Cر �)م�7���ل ���ددة، و�4 ذك T5ن أ��� روح �) +�د،

���5ْك �ن ا�)�o� ��oن  �oد�ون أ��P �o�oر �<�و�o2، وأ���o ھ�طoت �oن اo���ء، وا���oت ��oذه ا�<�و�o2ت، oCم ��oد ذoك َ

�o ا�oن: ���رق ھذه ا�+��د ��د ا�وت، و�ن ھؤ@ء ا�)��� 5���وف ��o1ل: ���ر��2 ���o� o5 دة��o2 �o� ذoك �ط����o و
�   :2و

 

 ر ــ�ء ذات ��"ـــب و��4ــ= ھ�طت إ��ـك �ن ا���ـل ا�ر/ـ=

ِأ�4ت �ـرا/ـ�ـ� ا�6ـراب ا��"�ـ= N"ـت �"� �ـره /"�� واN"ـت ْ 

  

ٍوأ��� +�ءت ��� �ره إ� ھذا ا�<�وق، و��د ذك أ��� ���� اروح ����7 ور�2ء؛ �وع �ن اط�ر، ْ  وھذا �<�ف 2ول $. ُ

����: �ُ ��6ُق � + َُ ٍل �.ءِ ْ َ � �o5 ا+oن (�o�� $ ولo2 ف�o>�ء، ��5 �<�و�2، و��ن ا�رواح �ن +��� ا��T5: دf�ْو� َ َ َ 

�:� اL:��ن �ن �
�� �ن ط�ن"6ٍ ِ ِ ٍ ِْ ْ ََ َ ْ َُ َ ْ َ َِ ْ
ْو��د  َ َ �:� اL:��ن �ن �N"Nل �ن ��Y ��:ون وا���ن َ"6+ ْ ْ ََ َ ْ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ٍَ ٍُ ْ َ َِ ٍِ ِ ْ

�:�ه �ن  �ل �ن :�ر  "6ِ َ َ َْ ِْ ُِ ْ َُ ْ َ
ِا���وم ُ 75َ<�ر أ�� <�ق ا+�ن + َ ��:f. :أ<�ر �ن إ��o�س �1و�o  �ن ��ر ا��وم، و�ذكَ"6ِ َ َْ َ

ٍ�fن :�fر و6"��f� �fن ط�fن  ِ ِ ِْ ُْ َ َ َْ َ َ ٍ 

   . �ن ��ر ا��وم-أ<�ر �7ن إ���س <�ق �ن ا��ر

���� و��م أ<�ر �7ن ا�)��9 <�1ت $ ��� ���ْورد أن ا َ ِ <�1ت ا�)��9 �ن �oور، و<�oق ا+�oن  :�5 2و�  �ن ا�ورُ
o5دل ���o أن ا+oن واo���ط�ن وا�)�o�9 �<�وo2ون، �4o أ��oم أرواح،  ���o و�oف �oم ��oر، و<�oق آدم �ن ��رج �oن
ِأرواح ا�A��ن، �5 روح ا�A��ن أ�-� أ��� �ن +��� ا�<�و�2ت، وإن ��� ��+ز �ن �5ذك ��1ل �5 ْ إدراك �������، و�ن  َ

   .��ء ھ�أي 

ا�واء اذي +��� $ ���� �5 ھذه ا�رض، و�� 5و�o�2، رد ��o��م ا����oء  و�� اد�� ا�)��� أن اروح ھو +��4 ھذا
�   .ا�� �دل ��� أن �ل إ���ن � روح ���د

�َوھو :�5ن اJ��ت 2ول $ ��� +ا�ذي ��و/��م ���"�ل و�	"م �� �ر��م ���:��ر Aم َُ ْ ُ ُْ +ِ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ+ ُ ُ َِ َِ + +ِ ِ�	�Aم /��َ� ِ ِ ْ ُ ُ َ �وم، : ا�و�5 ����ل ھو ْ��
��o�� $ دھ�o��� مoC ،ومo�� �2ض ھذه ا�رواح �5 ا�o�� $ ولo2 ت�o�Jن اoو� ،�o1ظ�ُ� :��oد ا f��َو/� ا�:f4س ��fن  + ِ َ َ َُ +ْ ََ ْ

َ�و��� وا��. �م � ْ َ +ِ َِ َ ْ َ��َ�ت /. �:�� َ ُِ َِ �� ا��وت و�ر�ل ا�6رى إ�� أ�ل ْ�"� �C  .ك ا�����/ٍ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َُ َ ْ ْ َ +ِ ْ ُ ُ ِ ِ َِ َُ َ
 ����ًّ َ ��� أن ھoذه  ود�ل ُ

َاروح ��1ُض ْ ا�� 2د ���oت أ+o��دھ�، و�ر�oل ا�رواح ا�1� �o�oت  ���، 5���ك ا�رواحأن ا�رواح ���� ��و�5ھ� $ �: ُ
ًأ+��دھ� �̂�� إ� أ+ل ����، َ �ُوا��
�P� ���طو أ�د��م أ6ر�وا أ:4��م :و�ذك 2ول $ ��� ُْ ْ ْ ََ ُ ْ َ َ َُ َُ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ

: أي ،أروا��م: ���� 
�<رج ا�رواح.   

اoذي �o5 اo��ن، و5�o2 �oول ا����o� �o $  ا�oراء �oن ��oزب و�ذك ا���د�ث ا�C�رة �5 �2ض اروح أ��رھ� �د�ث
�ن اد��� �زت ���� �)��9 ��ض او+وه، ���م أ���ن �oن  إذا ��ن ا�ؤ�ن �5 إ��2ل �ن اJ<رة، وا�1ط�ع :���� و��م

،��+ :و�����ن �ن ا+��، 5�+��ون ��� �د ا��oر، و��7�o�� �oك ا�oوت، 5�o1ف ��oد رأ��o و�o1ول ا+��، و��وط �ن ا

روح اط���، ���ت �5 ا+�د اط�ب، ��ت ���ر���، ا<ر+� إ� روحا<ر+� أ���� اْ َ ور���ن، ورب راض ��ك P�oر  ِ
   . P-��ن، �5��ل رو�� ��� ���ل ا1طرة �ن 5م ا��1ء

�5ّ�ل رو�� ��� ��ل  :و�5 �د�ث آ<ر َ �o�ن ��T5  �oذا أ<ذ أي @ ��C7ر ا��رة �ن ا�+�نُ �o5ده طر��5  ��رو�� م �د
إذا ��oن �o5 إد��oر �oن  إ��o :و�2ل �5 ا�5�oر. إ� آ<ر ا�د�ث ا�����ن �+���� �5 ذك ا��وط و�5 ��ك ا����ن وذك

أ���ن �oن ا��oر، و��oوط �oن ا��oر، 5�o+��ون ��o� �oد  اد���، وإ��2ل �ن اJ<رة، �زت ���� �)��9 �ود او+وه، ���م
وح ا<��oo��� �ooCت �oo5 ا+oo�د ا<��ooث، ��ooت ا<ر+�oo أ����oo اooر: رأ��oo و�oo1ول ا��ooر و��7�oo�� �ooك ا�ooوت، oo5�+�س ��ooد

 إ� P-ب �oن $ و�o<ط، o���5رق رو�o+ �o5 �o�ده، 5���ز��o�� �oك ا�oوت �oن +o�ده �� �o���oزع ���ر���، ا<ر+�

1ُوة، �<ر+�� ا��ك 1�5ط4 ا�روق، و�1ط4 ا��م، و���1 �دةأ��� �<رج �: ���� ا��ود �ن ا�وف ا���ول    .إ� آ<ره ُ

و���دون ��� إ� ا���ء، وأ�� ��o���� �oن �oل ���oء  T5ن ھذا د�ل ��� أن ا�)��9 ��1-ون ا�رواح وأ��م ����و���،
M�ب ر�<رج ���� �7ط�1ر�وھ�، و� ���o ھoذه : )�o�9 �1وoونو+دت ��� ظ�ر اoد���، وأ��oم ���o� �oروا ��o� Fo� �oن ا

�5ذا د�ل ���o أن اoروح  .ا��5ر  وذ�روا -د ذك �5-��7�ن أ����9 �5 اد���-5)ن �ن 5)ن : اط���؟ 5�1وون اروح
   .و���طو��� ��1ض، وأ��� ���د إ� ا���ء، وأن ا�)��9 ����و���

��oدي إ�o ا�رض ��o1�> �o��� ��To5م و5���o أ��oدھم و����o أ<oر+�م ��oرة أ<oرى ردوا روح :و�5 ا�د�ث أ�� �o2ل 

  . ���ل ��: ���� وأ<�ر �7ن رو�� ���د �5 +�ده إ� آ<ره،
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  ا��N?ت ا�روح

  

   :ذ�ر ا����ء أن �روح �5 ا+�د <�س ا���@ت

 ����ل إ� اد���، و�+ل ذك ��س �� ا���ل أ�� ���رك �5 �ط���o، د�oل ���o أن 5��o ا���ل وھو �5 ار�م �2ل أن

   .��ت ��ك اروح م �����ل و+ودھ�رو��، وإن �

���Cو��o�1ب �o5  اد��� �5 ا�1ظ�، ��T5م ����ون أ��� ا���ت ��، وأ�� ���رك �وا�ط� ھoذه اoروح، �5 ھذه: وا@���ل ا
  . إ@ �وا�ooooooooooط� ھooooooooooذه اooooooooooروح-وooooooooooو ��oooooooooo�ر ����oooooooooo-أ�ooooooooooره، و@ ���ooooooooooرك ��oooooooooo+ �ooooooooooزء 

ث�C���pوم أ�-� أ�� �� وھو. �5 ا�وم: وا@���ل ا ����1ظ إذا أو2ظ، و���ھد أ�� ���1ب �4 أ�� ��9م،   ��9م، و�+ل ذكَ
ًّ���� و�4 أن رو�� <ر+ت، و�ن �س <رو+� [ ُ.   

���ل �+�ده ��� ���ء $، وو أن +�ده أ��M �را��، To5ن  �5و ا@���ل �5 ا�1ر، @ �د أن رو��: أ�� ا@���ل ارا�4
�9 $ ���� �2در ��� أن�� ��   . �ن ا���ة ��ذه اروح�و�ل إ

�5ُ اJ<رة ��د�� ُ���ث ��� وذك ھو أ�م ا@���@ت، ���ث @ ���ر�o�� �oدھ� �oوم، �5و ا@���ل: أ�� ا@���ل ا<��س َ ْ 

ًّو��ون ا���@ ����، و���وم أن ا����م ����وت. و@ �وت، و@ <�ول، و@ أم [    .��ذه ا@���@ت ُ

��؛ وذك ا�1و��ت ��ون ��� ا�دن، �5+�د �زا��o، أو �o��رب،  ان، و�ن ا�رواح ����������5م �5 اد��� ��� ا��د
���وا��o1ص �o5  ا�دن، و�ذك ا�1ل ����2 ��� ا�دن، و�ذك أ�-� 2ط4o ا�oد �o5 اo�ر�2 ���o ا�oدن، أو ا�1ذف 

���o ا�رواح و�ooن. ا�طoراف ���oo ا��oدان �oo��T5 رزخoo���oo، وooو o2د ���ooت و�5�ooت، ا� أ��oo ا����ooم �o5 ا �o���� د��oo+
و��oذب، و���oد، و��oزل، و�o�7ل، و�+�oب �o5 ا�oرزخ، �o����5م ���o  �����5م ��� ا�رواح، اروح ھو اoذي ���oم،

   .وا�رواح ����� ��، و��� ا�رواح �5 ا�رزخ، وا��دان ����� �� ا��دان �5 اد���،

ًّا���oت ���oدن ا��� @��o��o،  ؛ وذoك �ن اoروح o2د-���o ا�oدن واoروح-+��4 �5 ادار اJ<رة T5ن ا����م ��� ا أ�� [ ُ
  .ا���1ل؛ �5ذا د�ل ��� أن اروح ����ل �ن ا+�د ا���@ ���)، @ ���ر�� ��د ذك �U�ر و@ <روج و@

  

  �	ر�ف ا�روح

  

إن اoروح : ذ�oره �o�� �o5ب اoروح، �o1ول �ره��ر���o ا<�o وأ�� ��ھ���� 15د أ�Cر ا����ء �ن ا1ول 5���، ور+M ا�oن اo1�م
اo�A��ن �� �o�o�ري اoدھن �o5 ا�oود، و��o� �o�ري ا��oر �o5  +�م <��ف �� ���رك ��وي �ورا��، ��ري o+ �o5�د

ا+o�د، To5ذا  ��2) �ذه ا�5A-�ت و�ذه ا�Aدادات �ن ھذا اروح، T5ن اروح ���1 ���رة �oذا ا��م، ��5 دام ھذا ا+�د
<روج ھذه اoروح  +�د وم ��ق ��) �ذه اروح، و@ ��2) (�5-�ت ����، و@<رب ذك ا ���ر��ت، أذن $ ���

   .�ن ھذا ا+�د �1�5 ھ��دا

َأ��� +�م، و�ن ھذا ا+�م �س � وزن ظ�ھر، وذك ُو�ف ���7 <��ف، أي: ��ر��� Cم �س � وزن و1Cل :ِ.   

   .ا��و�� �ل أ�� �ن ا�رواحأ�� �5 ا�: وو�ف ���7 ��وي، ����

   .�5 ا��ل �<ر�2 ا��ر، ���� �ن ا�<�و�2ت ا�� ھ� �ورا���: وأ�� �ورا��

$، و@ �oك أن ھoذا د�oل ���o أ�o�>� �oوق،  @ �د 5�� �oن �ر�o��� �oرك، ���oرك ���o1�> �o: وو�ف ���7 ��، ����
إ�� �ؤ��2، وإ��o <رو+�o -إذا أذن $ ���� �5 <رو+� ا�A��ن، Cم <رو+� ���  �ر���� �5 ا+�د، ���� ��وذه �5 +�د

�ooooooooooooooooooooooooo���- ن��ooooooooooooooooooooooooo�Aد ا�ooooooooooooooooooooooooo+ �ooooooooooooooooooooooooo5 ذooooooooooooooooooooooooo���.  

���� و��م �7ن $ ��� ����<�وق، وھو أ�o-� روح،  ا��ط�ن آدم �+رى ادم ا��ط�ن �+ري �ن ا�ن و2د أ<�ر ا
 ��oس � ،�o�o+ري o+ �o5�ده 5���ذ �5 +�ده ���، و��� @ ا���ط�ن أرواح �س �� أ+��د �1وم ��� ���ط ��� ا�A��ن،

   .ا��م، �+ري �ن ا�ن آدم �+رى ادم ��� �+ري ادم �5 ا�روق و�5

��7� �ِا�و�واس ا�6:�س ا�ذي �و�fوس /fN .fدور ا�:�fس و��� $ ��� ِ ِ ِ+ + َِ ُ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ َِ ِ + ْ ْ
و���o5 �o1 اo�1ب ھoذه  ��oل إ�o اo�1ب، 

+�د ا�A��ن، و��� @ ��س ��، إذا ا����oذ ��o&  ا<طرات، وھذه ا�وھ�م واو��وس د�ل ��� أ�� روح <���� ���ذ �5
،���   .و2د ����د ��� �ن ا��ط�ن ا�<�س ���، وا���ل 

���� و��م �7ن ا�)��9 ����ون $ ��� �����o�ن ��oك ا�o���ت، و���o اo���ل وأن ��� ا أ���ل ��� آدم و2د أ<�ر ا
ِ�ن :ا�A��ن @ ��س ���، @ ��س ��ذ�ن ا����ن �����ن ��� �2ل ���� ��ك ا���9ت، �4 أن ٌا����ن و�ن ا����ل  	�د  َ ِ َِ ِ َ َ َ َ) ِ ِ ْ

ِ�� �"4ظ �ن  ول إ? �د�� ِ ِْ ْ َ ََ َْ + ِْ ٍ َ ُ
ٌر �ب ���د  ِ َِ ٌ َ  4o� ودانo+و� �o���7� دق�o� ،�o��� سo�� @ن، و����ار2�ب وا���د ھ�� ھذان ا

   .إ���ن، ����ن و@ ��س ���� �ل

�o����o أن اoذ�ر ���oذ o+ �o5�د  �ذك أ�-� ��دق �7ن ا+�� 2د ���ط� $ �P ،��o�Aد ا�o+ �o5 ذo���5 ،��o�Aد ا�o+
ظ�oھرا،  �ن ا+ن ����ط ��� اoذ�ر �oن ار+�oل �oن اo�Aس، و�4o ذoك @ �oرى ��o رأ��oا���C  ا���C �ن ا�Aس، وأن
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4o1� �oرب، إ��-oاo-رب ���o ذoك ا+��o، ا�oم  و�ن ���1ق ذك؛ و�+ل ذك إذا -رب ھoذا ا��oروع @ ��oس ��
ھoل أ�oت o�2ت : �o����� �<رج، وإذا �<رو+� ��7ل ذoك اA ��س �� ذك ا+��؛ وذك ���M و����م و�����ذ و���ھد

َ�ذا، و@ ��س ���7 ُ-رب @ ��ذ�ر أ�� �2ل. �ذا؟ �1ول @ ِ.   

���o ھoذا ا+o�د، �4o أ�o�� �oرف أن اo�A��ن �ر�oب �oن +o�د وروح،  @ �ك أن ھذا د�ل ��� أن ھذه اoروح �o��طت^ َ
���o روح اo�A����o5 ،رت ��o ا��oوذ، و�oذك ��oرف o2درة $ ��o و�ن o��Pت روح ذoك �o�+� ��oف <�oق ھoذها� 

َُ�رون ا�رواح و��ن @ �راھ�، �ظ�� $ ���� ��ف <�ق ھؤ@ء �C� 4ر��م، و�4 ذك @ َْ .���� $ �5َ�ر 2و [ ُ�:زل :ُ + َ َ
 

ْا��
�P� وا�روح /��� �Yذن ر��م ِ ) َ َ ُ B َ َِ ِ ِْ ِ ُِ َ َ ْ
إ� ا���ء، وأ��� ��زل �5 ��� ا1در، وإن  ا�� ر�5ت ح ھ� أرواح ��� آدمأن ارو 

��9(�َ��ن 5�ر �7ن اروح +�س �ن ا [ ُ.   

��o�� $ ولo2 كf�َوم :و�oذ ْ َ �4fN �f�P
ًّ��fوم ا�fروح وا�� َُ َ َ ُ B َُ َ ِ َ ْ o5َ�ر اoرو ُ [ ��o�7 أرواح  ح ��o+ �o�7س �oن ا�)�o�9، وo5�رُ
�ظ��o : وا���oل. أ+o��دھ� o�2ل إ��د���o إ�o ا���ط�ن وأرواح ا+ن، أو أ�� أرواح ��� آدم �o��أن ھoذا و��oوه د�oل 

ق، ��ث <�ق ھذه ا�رواح ��ذا�>   .ا��ل اذي @ �در�� ا�A��ن ا

  

  ا�رد �"� �ن �:�رون و�ود ا�رواح

  

َھoذا ا��oُس اoذي �+�ذ��o، ھoو  �س �5 ا�A��ن روح، إ���o رو��o: �دث �ن ���ر ھذه ا�رواح 5�1وون�5 ھذه ا�ز���  ^
وا و���� ا���ة، و@ �ك أن ھذا إ���ر ��9�1ق، �ذك�o2ن، و+o�س ھ��oك �oن �o��� : أ�-� زادوا ��� أ��روا و+ود ا

و ���وا ،��+ًّ    .س ا�+��د�و+ود�ن رأ���ھم ��+�ر، وظ�وا أ��م �ن +� ِ

�ن أ�ظ�ر�� �15ل ���� وھذا �2ور �5م، �م، و2د �+��م $ �����م، وھم ��ٌوذك ���م أ��م  َ: .:� ��ِ َ ُآدم ? ��4::�م  َ َُ + َ ِ ْ َ َ َ
َا���ط�ن ��� أ6رج أ�و��م �ن ُِ ْ ُ ْ َ +ْ َ َ َ َ َ َْ َ َ

��� ��ر���� �وآ���� إ:� ���� ���ُا��:� �:زع �: + ْ ْ +ِ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ
ُ�را�م ھ  ْ ُ َ ْو و ��"� �ن ��ث ? �رو:�مَ ُ ْ َ ْ َ َ ََ َ َ ُ ُْ ِ ُ ِ َ 

���oم ��+و�oون  وأ��م @ �رو��، وذك �ن $ �+��م �ن +�س اo�A��ن، �5�)�o�9 واo���ط�ن وا+oن أ�� �را�م: أي
ْ+ودھم، و@ ����ت إ� �ن أ��ر و+ود ا+ن، أو�ن �ظر ا�A��ن؛ ��دق �و (�o��، أو اoذ�ن  َ �o�+�ن أ��ر �)�o�� ا

ف ا��oوص اوا-��o اo�ر��� أ�-� أ��روا ا�رواح ���� ���)��9، �ل ذك�o>� �o�واJن . �oن ا�o2وال ا���د��o ا
  ....�وا�ل ا1راءة

  

  4N� �"ك ا��وت �"�� ا��
م و�ظم 6"�� و و��

  

��ن، وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ� و���� .  ار��ن ار��م��م $��ا��د & رب ا
  . أ+���ن

�
 ا�o�Aم ا�1��o أ�oو ا�o�ن : ��� ��ك ا�وت ���� ا�)م و�ظم <��o1 و2و��o2 �oل: �2ل ر��� $ �����oأ<�ر��o ا

 ار9�س ار�2 ا�-رة أ�و ار+�ء إ�����ل �ن أ��د �ن ���د أ<�ر��: ���د �ن �ر��ن �ن ���م ا���5ري �2ل�� ا

أ<�ر�� أ�و ا�1�م ��د ا�ز�ز �ن أ��د �ن ��د $ �ن أ��د �ن ���د �oن : �ن أ��د ا�داد إ+�زة إن م ��ن ����� �2ل
�oد��C أ�oو ���oد ��oد : �5ذو�� 2راءة ����، وأ�� ��-ر أ��4 �5 ��ر ر��4 اJ<ر ��� إ�دى وأر���ن وأر�����o2 �9ل

��د $ �ن إ���ق �ن �و�ف �2ل: $ �ن ���د �ن +��ر �ن ���ن ر��� $ ���� �2ل ��Cأ�� �2ل: �د ��Cد� : ��Cد�
�ز و+ل �ْوھو ا�ذي ��و/��م ���"�ل و�	"م �� �ر��م : ��ص �ن ا��م �ن أ��ن �ن ��ر�� ر��� $ ���� �5 2و ُ ُْ ُ َْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ََ + +ِ ِ + ِ ُ

��ر :���ِ َ + و�� �ن ��� إ@ و$ �ز و+oل ��o1ض ا�رواح ���5 �o�o�7ل �oل ��oس ��o : ��و�5 ا���س ��د �و��� �2ل: �2لِ
م إ@ و��ك ا�وت ��ظر ا�2ض ھذا وھذا، و�� �ن �و: ��ل ������ �ن ا���ر Cم �د�و ���ك ا�وت ���� ا�)م 5�1ول

��ooooooooooooooo�> ولooooooooooooooo1� لooooooooooooooo9�2و �oooooooooooooooC(C ولooooooooooooooo1� لooooooooooooooo9�2 س�ooooooooooooooo�  . �ooooooooooooooo�� �ooooooooooooooo5ب ���oooooooooooooooة ا

��د $ �ن أ�� +��ر اoرازي : �د��C أ��د �ن ��د ار��ن اد���� �2ل: �د��C أ��د �ن +��ر ا���ل �2ل: �2ل ��Cد�
�ن ��ك ا�وت �2ل: �ن أ��� �ن ار��4 ر��� $ ���� �2ل ��ھو اذي :  اذي ��1ض ا�رواح �2لھل ھو و�ده: �7

ْ��� إذا ��ء��م ر�":� ��و/و:�م : ��� أ�ر ا�رواح و� أ�وان ��� ذك أ@ ���4 �2ل $ �ز و+ل ُْ ْ َ َ ُ ُ ُ َ َ ََ َ َ ْ ++ َُ ِ���� �: و2و
َ�و/�� ر�f":� وھfم ? �4رطfون  ُُ َ +) ُ َ ُ ُ ََ ُْ َ ْ َُ �oP�oر أن ��oك ا�oوت ����o اo�)م ھoو اoر9�س و�oل <طoوة ��o� �oن ا�o�رق إ

��ooooooooooooooooooد اoooooooooooooooooo�درة: أ�ooooooooooooooooooن ��ooooooooooooooooooون أرواح ا�ooooooooooooooooooؤ���ن �oooooooooooooooooo2ل: ا�ooooooooooooooooooUرب oooooooooooooooooo�2ت .  

��د ر�� �ن ��رق ا���� �2ل:�د��C ز��د �ن ���� �2ل: �د��C ���د �ن ا���س �ن أ�وب �2ل: �2ل ��Cد�  : ��> ��Cد�
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��د $ �ن ���س ر-� $ ����� �5 ا�د��� ��د�� �ف ��ره �2ل �1: ز��ل �ن ���ك ا���� أ�� ��4 أ��ه ��دث و
�o�ن وا�oد �o5 : �2ت � �� ا�ن ���س �� �1ول �5 أ�oر �o��P واھ���oت ��o2 �oل �o5طر �o5 �oق �و���oن ا����o�� تo�2

واoذي ��o�� ��oده �o2 �oدرة ��oك ا�oوت ���o أھoل : وا�د �5 ا�Uرب ��ف o2در �����o�� �oك ا�oوت ؟ �o2لا��رق و
  . ا���رق وا��Uرب واظ���ت وا�ور وا��ور إ@ �1درة ار+ل ��� ��9د�� ����ول �ن أ��� ��ء

��oد $ �oن ا+: �د��C أ��د �ن أ�� �ر��o2 Wل: �د��C ���د �ن ���ب �2ل: �2ل ��Cدoل��o2 مo� : �oن أ�o� روo�� ��Cدo�
��ن ا�1�م �ن أ�� �زة �ن �+�ھد ر��� $ ���� �5 2ول $ ��� ���: ا1�س �ن ���ر �ن ���م �ن ا�ن أ�� 

ْ ل ��و/��م �"ك ا��وت ا�ذي و�ل ��م  َ ْ ُْ ) ُ َِ ُ ْ َ َ َ َِ ِ+ ْ َُ +   . �و�ت � ا�رض 5+��ت � �Cل اط�ت ����ول ���� ��ث ��ء: �2لُ

�oد ��C��o��ن �oن ر+oل �oن �+�ھoد ر��o� : $ �oد�2 ��C��o2 ��oل: �د��C ھ��د �o2ل: �د��C أ�و ���� ارازي �2ل: �2ل
   .+��ت ا�رض ��ك ا�وت ���� ا�)م �رھ� ��رھ� و+���� و����� ��ط�ت �7<ذ ���� ��ث ���ء: ���� �2ل

�: �oد��C أ�oو ز��oد �oن ��o�ن �o2ل: �oد��C ھ��oد �o2ل: �د��C أ�و ���� �2ل: �2ل�o�� $ �oم ر��Co�> نo� 4o�ر�: �o2ل ا
��ك ���4 �5 ��و�� ��7�o�� �oك ا�oوت ��oزع ��o�� و�oدع ����o��> �o، و�o���ن ���oوذ  �C(C�+�ت ��ك ا�وت و

�وت أن ��7�� 5��زع ���� وط��ب ��ر�ر ��7�� ��ك ا�وت 5��زع ��طر�ق �1ذره ا��س أن �د�وا ��� و@ �1ذره ��ك ا
  . ���� و�دع ط�� <���

��ر �ن ���د �ن ا��م �2ل: �د��C أ��د �ن روح �2ل: �2ل ��Cل: �د�o2 ري�o���oد اoر��ن �oن ���oن ا ��Cدo� : لo�2
�ا�ن آدم �-طرب �ن ا1ر��؟ �� أ�� ��� �� ��ل ا��ت ��زع ���� وھو ���ت و: ��-�ل �ن ���ض ر��� $ ���

َ�و/�� ر�":� وھم ? �4رطون : إن ا�)��9 �وC �1Cم 2رأ: �2ل ُُ َ +) ُ َ ُ ُ ََ ُْ َ ْ َُ .  

�: �oد��C روح �oن ���oدة �o2ل: �د��C ا<��ل �ن ���oد �o2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ��� �2ل: �2ل ��Cدo� �oن أ�o� ؤ�نo��oد ا
إن ��ك ا�وت ���� ا�)م ��ن ��و�5 ��� آدم �U�ر أو+�oع، : ���ت +��ر �ن ز�د ر��� $ ���� �1ول: �را�� �2ل

�وو-4o $ : �� ��ك ا�oوت ار+�o2 4oل: وإن ا��س ��وا ��ك ا�وت وآذوه �5���� إ� ر�� �� ���1 �ن ا��س 15�ل 
ooooooooooم ��ooooooooooت oooooooooo5)ن:  ����oooooooooo اoooooooooo�)م و��oooooooooo1ل�ooooooooooز و+ooooooooooل ا�و+�ooooooooooع oooooooooo�5�� ��ooooooooooك ا�ooooooooooوت .  

��� �ن ر��م �2ل: �2ل ��Cر �2ل: �د����د $ �ن  ��Cن �2ل: �د���ا�ن  ��Cوة : �دo�� نo���د $ �oن ا���oرك  ��Cد�
إذا ا��1��oت ��oس ا�oؤ�ن +�oءه : أ<�ر�� أ�و �<رة �ن ���د �ن ��ب ا1رظ� ر��� $ ���� �2ل: �ن �ر�M �2ل

o���ُا�fذ�ن ��و/�fھم : اo�)م ���oك ��o و $ $ �o�o1رأ ���oك اo�)م oCم �oزع ��oذه اJ��o: � اo�)م �o15ل��ك ا�oوت  ُ َ+ َ َ َ ِ +
َا��
�P� ط���ن ��و�ون �
م �"��م اد6"وا ا��:�  ُ+ ُ ُ ََ ْ َ َ َ ) َْ ُ َ َ ُ َ ْْ َ َُ ٌ ُ َِ ِ .  

�ن ���د �ن إ�راھ�م �ن ا�)ء �2ل: �� ��د $ �ن ��م �2ل�دC: �2ل �����د��C إ�����ل �ن : �د��C ���د �ن أ��د ا
��د ا�ر�م �2ل :���د ا��د �ن وھب �ن ���� ر��� $ ��� ��Cم �2ل: �دC : مoC م(�o�oن؛ o�5ون �زرا9�oل ����o ا

+��ح ��ت ا�رش و+��ح oC �5رى اoCرى و+��oح :  أ+����ن؛ �5ون ���� أ��M ����را ��واد و���ض � أر���: �2ل
�5 ا��رق و+��ح U� �5رب ا�Uرب، � �5 �ل +��ح ���ون أف +��ح، و�5 �ل +��ح ���ون أف ر��� o� �5ل 
ر��� ���ون أف ���� �5 �ل ���� ���ون أف ز��P و���ون أف ��رة، �5 �ل ��رة ���ون أف �7س ����ء 

�ز و+ل$ �ز و+ل، و���و �ٌ/I�� إن ��ن �ن ا���ر��ن /روح ور���ن : ن أف �7س �دو $ �ز و+ل، 5ذك 2و َ َ َ َْ ْ َ َ ٌ ْ َ + ُ +َ َ َِ ِْ ِ َ َ
َو�:� :	�م وأ�� إن ��ن �ن أ��Nب ا����ن /�
م �ك �ن أ��Nب ا����ن وأ�� إن ��ن �ن ا���fذ��ن ا����Cfن َ َ َ ْ ْ ْ َ ْ) ْ ْ َ َ ْ+ ُ + َ َ َ ْ َ َ َ ْ + َ َ َِ ِ ِ ِ ِ) ََ َ َ َ +ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ٌ ٍ ٌ /:fزل ُ ُ ُ َ

ٍ�ن ���م و�N"�� ���م  ٍِ ِ ِ َِ َ ْ َ َُ َ   . وھو �دو $ْ

ْ ل ��و/��م �"ك ا��وت ا�ذي و�ل ��م : ��وت ا�رز �5رز ا�وت �زرا9�ل 5ذك 2ول $ �ز و+ل: Cم �2ل َ ْ ُْ ) ُ َِ ُ ْ َ َ َ َِ ِ+ ْ َُ + �5ؤ@ء ُ
ا�ر��� ا��)ك +�ر�ل و����9�ل وإ�را5�ل و ��ك ا�وت ����م ا�)م؛ أول �ن <��1م $ �ز و+ل �ن ا<�ق وآ<ر 

  . �ن �����م $ وأول �ن �����م، وھم ا�د�رات أ�را وا�1���ت أ�را

��د $ �ن ���د �ن ��د ا�ر�م �2ل�: �2ل ��Cد �2ل: د������ �ن ���م �2ل: �د��C ��دون �ن  ��Cداود �ن : �د ��Cد�
����U أ�� ��oن oداود �oد�ق �oن ���o إ�oرا9�ل �o�5ن داود ����o اo�)م ��+��o�5 �o� �oن : أ�� ھ�د ر��� $ ���� �2ل

�ر+ل ��� �Pط� ��و إ�را9�ل �2ل �C�و�د ����5: �+� �o5 ل�o2 م(�o� ��ت داود ���� ا�)م وو� ��o���ن ������o ا



 157


 أن ���o+� اoذي : �ن ا�ط�4 �ن ��� إ�را9�ل �5 �+��� و�د��C؟ �2ل: ������o�� أ��م أ�دا أ�ق �ذك �ن ھoذا ا
  . ��5<ذه ����: �و�5 ر�ول $ داود ��� $ ��� ����� و���� و��م وھو ��� راض �2ل

��� �2لو��ن �����ن : �2ل �
 ��� ��ن : ���� ا�)م ����� @ ���دأ ���ء ��� ��ون ھو اذي ��7��75د�� �+�س ا

 ظ�oره إ �o�oر�ر ��o���ن ����o : ھو اذي ��� �ر�ره 5ر��� o�2د ��o���ن ����o اo�)م �� �o�oر�ره �o2ل��o5�o��د ا

�ن ��+�� Cم @ ��رح ��� اد<ل ���� �ل : ��� �Pط� +�ود �����ن ���� ا�)م 15�ل �: ا�)م �2ل ��وم د<�� ��7
� �2ل ���-1� : ��o� وتo�و��ن �����ن ���� ا�)م إذا �2د ��� �ر�ره وأذن +�وده 5د<�وا ���� د<ل ���� ��ك ا

���م : �� ر�ول $ أك ��+�؟ T5ن �2ل: $ ��� ����� و���� و��م ������ �5 �ورة ر+ل 5��7� ��ف ھو؟ Cم �1ول 
  . @ ا��رف ��� إ� اUد: رح ��� �1-��� � وإن �2لن ��


 إ�75 �o��oد ظ�oره إ �o�oر�ر ��o���ن وأذن : �15د �����ن ���� اo�)م �و��o أ�oد ��o� �oن �����o2 �oل: �2ل��oوo�2د ا
 �oطو��U�5 ن����o� ر�رo� �o
 �o��دا ظ�oره إ��o+�وده 5د<�وا ���� �ن ا�Aس وا+ن و�واھم 5+��وا ��ظرون إ� ا

����o ا��-o�� : د<ل ���� ��ك ا�وت ���� ا�)م �5 �ورة ر+ل �15م 5��م �15ل �����ن ���� ا�)م5 �o5 ف ��ت��

 �2ل: @ �2ل: أك ��+� �� ر�ول $؟ �2ل: Cم �2ل���ظ� �5ر��د ا 
��وا��oرف ��oك ا�oوت ���oم : و�ظ إ� ا

��� ر+�� �����ن 75<ذھ�� و+�ل ���1: �2ل 
���� ر�ول $ ��ف ��oن ر-�o ر�oول $ ���o $ : ��� �15ل5وCب ا
��T5 أ�7ك ��ق $ أن ��7ر ار�M ������5 : ��ن �2ل: �5�ف ر-�ك ��� �2ل: ��ن �2ل: ���� و��م داود ��� �2ل

  . وھو �ر��د �5 ذك: 1�5ذ��5 ���27 �درة �ن أرض ا��د �2ل

 $ إ@ �� أ�رت ار�M ������5 1��5��� ���27 �درة �ن أرض ا��oد ھو ذك أ�7ك ��ق: وم؟ �2ل: �2ل �����ن: �2ل
���oك : ��م 75<�ر�� م ذك �2ل: �2ل �����ن: �2ل �o5 تo� فo�� ك7o� مoC م��o5 ك �2م���أم �ر إ� ار+ل اذي د<ل 

�o2 كo��ظ� ��5 ����ت ر�دة �15ل � �����ن ���� ا�)م ھoل إ@ ر+oل �ظoر إ ���؟ �ظ إ�>ھoو ��o أo2ول oك : لا
ا������ 751�� ���27 �درة �ن أرض ا��د �������5 ��5دت �� Cم ��oو�ت ��o : 5د�� �����ن ���� ا�)م ار�M �15ل
75��1 ���27 �درة �ن أرض ا��د .  

َر�6ء ��ث أ�Nب : 2ول $ �ز و+ل: �2ل َ ْ َ ً َُ ُ �س ������ و@ ������� و�ط oPدوھ� ��oر وروا���o� �oر To5ذا : �2لَ
����o��5 �o : �2ل. أراد P�ر ذك ��ن �� أراد، وظن �����ن ���� ا�)م �و�� ذك �7�ر �وم �oز�� �o��و��ت ���� �7�د 

�وت ��� $ ������o أ��M �����ن ���� ا�)م Pدا �2ل �+��� اذي ��ن �+�س 5�� وأذن +�وده 5د<ل ���� ��ك ا
����o ا��-o�� 7o5<�ره �o2ل �o5 ت�o� فo�� �7�o5 م��o5 �5 �ورة ر+ل : �o�����o ر�oول $ أoك ��+�o؟ �o2ل ��o���ن 


 ور-�ه ��� وا����9�� ��: ا�)م��  . ا��+� Pدت �� إ� ھذا ا���ن 5ذھب �<�ره ر-� داود �ن ا

�+��o�� �o ھ�oط إ�o���� �o أ�oس أن �1ول � ��ك ا�وت : ��ن �� ��ن �� �2ل: Cم �2ل �-o1�� �o� $ ول�ر ��ك ���
أ�2ض رو�� Pدا �4 ط�وع ا�+ر ���27 �درة �7رض ا��د ��5طت ��، و�� أ���� إ@ Cم 5د<�ت ���ك T5ذا ھو �2�oد 
 �oر 5و+د�o+��ق �4o ط�oوع ا�o� كoC�� ذيo�o ھoم P�oره ��5طoت ����o ا�oوم وا �o� �o���ك، 5+��ت أ��+ب وأ�ظر إ

  . ��27 �درة �ن أرض ا��د ����ض �15-ت رو�� و�ر�ت +�ده ھ��ك�

��د $ �ن ���د �2ل: �د��C أ��د �ن ��ر �2ل: �2ل ��Cل: �د�o2 ن��o�: �oد��C داود �oن ا���oر �o2ل: �د��C ���د �oن ا
ا�)م ����M �5 �� �ن �وم إ@ و ��ك ا�وت ���� : ���ت ا��ن ر��� $ ���� �1ول: �د��C ا��ن �ن د���ر �2ل

 �oر�� �oل أھ�o�2أ �oض رو��o2 ذاTo5 و�5 رز�2 وا�1-� أ+��، �2ض رو����ث �رات �5ن و+ده ���م 2د ا(C ت�ل ��
� إ��م �ن ذ�ب، وإ�� ��7ور و$ �� أ��oت �o رز�o2 و@ أ�5�oت : و���ء 5�7<ذ ��ك ا�وت ��-�د�� ا��ب 5�1ول ��

�5 ���را و@ ا���1ت � أ+) وإن  �  . �م �ودة Cم �ودة ��� @ أ��1 ���م أ�دا

�د��C �طرف �ن +��ر �ن : �د��C أ�و �و�ف ا�1-� �2ل: �د��C أ�و ار��4 ازھرا�� �2ل: أ<�ر�� أ�و ���� �2ل: �2ل
َ� ��و/� ا�:f4س ��fن �و���f : ���د �ن +��ر �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �5 2ول $ �ز و+ل ْ َ َ َ َِ َِ ُ +ْ ََ ْ ُ ����o2 : �o1ل+

أرواح ا����ء وأرواح ا��وات �5 ا���م 5����ر5ون و����ءون Cم �رد أرواح ا����ء إ� أ+o��دھ� @ �<طo� fo��ء 
َإن /. ذ�ك ��2ت ��وم ���4رون : ���� وذك 2ول $ �ز و+ل +ُ َ ْ َ+ ََ َ ٍَ ِ ٍ ِ َِ َ ِ .  
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��د $ �ن ���د �ن ���د �2ل: �د��C أ��د �ن ���د �ن ��ر �2ل: �2ل ��Cل: �د�o2 د�o�ن رo� داود ��Cدo� : م�o�� ��Cدo�
�oن أ��oث �o2ل ��������� �o���o و����o و��oم �o����� ��oك ا�oوت ����o ا: �ن  $ ��o� م�راھo7ل إ�o� ��o�م وا(�o

����ن �o�ن �o5 و+��o و�o�ن �o�2 �o5ه �o15ل ��o�� �oك ا�oوت �4��o� �o إذا ���oت ��oس ���o�رق و��oس : �زرا9�ل و
�Uرب وو42 او��ء �7رض وا��1 از���ن ��ف ���4؟ �2ل�� : ���oن أ��o� ز و+ل ��5ون�أد�و ا�رواح �Tذن $ 

وھoو اoذي �o�ره ��> �o�7�oل $ �oز : ل ���� �o�oث ��oء �o2لود��ت � ا�رض �5ر�ت �Cل اط�ت ����oو: ھ���ن �2ل
  . و+ل

��د $ �2ل: �د��C أ��د �ن ���د �2ل: �2ل ��C�2ل: �د ��-�oن ��oر : �د��C داود �ن ��رو ا �o�ن أ���د��C ����ر 
ي 5�� آ+�ل ��� ��ك ا�وت ��� $ ���� و��م +�س واد��� ��ن ر����� وا�وح اذ: �ن �و�ب ر��� $ ���� �2ل

  . ا�2-وا ھذا ا�2-وا ھذا: آدم �5 �د�� و��ن �د�� �)��9 2��م وھو ��رض ا�وح @ �طرف T5ذا أ�� ��� أ+ل ��د �2ل

� : �د��C أ��د �ن ���د �2ل: �2ل�o�� $ �oم ر���o�ن أo� دo�ن زo���د $ �ن �و�� �ن داود �ن أ�o�� �o�ر  ��Cد�
: م ا���زل �5 �ل �وم <�س �رات و�ط�4 �5 و+� ا�oن آدم �oل �oوم اط)��o2 �oل����M ��ك ا�وت ���� ا�): �2ل

  . ����5 ار�دة ا�� ���ب ا��س ���� ا1��ر�رة وا@���1ض

��د $ �2ل: �د��C أ��د �2ل: �2ل ��Cن �2ل: �د������ت ا�ن : �د��C ���د �ن �ز�د �ن <��س �2ل: �د��C ���د �ن ا
1� �ا�2ض 5)�� �5 و2ت �ذا �5 و2ت �ذا �5 ��د �ذا : ����U أ�� ��1ل ��ك ا�وت ���� ا�)م: ول+ر�W ر��� $ ���

M�� . �5 �وم �ذا 5�+�ء ا�وت أ�رع �ن ا

  

ْ ل :2و� ذ�ره $ ���� �5 ھ�ذا وردت ھذه ا���ت �5 أ�د ا�)��9 وھو ��ك ا�وت ُ
َ��و/��م �"ك ا��وت ا�ذي و�ل   ْ) ُ َُ ْ َ َ َ َِ ِ+ ْ َُ +

ْ��م ُ ا<�oق اoذ�ن  وأن +��4o, ��1ض ا�رواح ��� ���ء $ ��1ض أرواح ا��ر أ<�ر �7ن ��ك ا�وت .ا�1ض: وا�و�5 ِ
   . ��� ���ء $ ����وھذا �5 آن وا�د ��ت 2در�� �5 أ�� �1در أن ��1ض ھذا: ھم �ن ا��ر ���م ��ت �2-��، ����

ْ ل ��ك ���� �5 ا���، و�ن $ ���� ذ�ر أ��, و�ن اروا�� �� ��Cت �ذك �زرا9�ل ورد �5 ��ض اروا��ت ������ ُ
 

ِ��و/��م �"ك ا��وت ْ َ َ َ َْ َُ ْ ُ َ+
�و2د ذ�ر أ�-� �)��9 أ<رى �5  ��� �ْ�و/� :2و َ+ َر�f":� وھfم ? �4رطfون ُ�َ ُُ َ) ُ َ ُ َُ ُْ َ

و�oن ا��oل أن  
��9(�, أ�وان � �7<ذون �ل روح 5�+��و��� �5 ا����oن و�o5 ا��oوط ��ك ا�وت ھو اذي ��1ض ا�رواح وأن �1�� ا

   .إ� آ<ر �� ورد �5 ����م ..���ءو�ر�5و��� إ� ا

���� �ُ� :�15ل ���� ھ�ذا أ�-� أ��د $ ���� ا�و�5 إ + �f�َ��و/� ا�:4س ��fن �و� ْ َ َ َ َِ َِ ُ +ْ ََ ْ
وذoك �� �o������o ھoو اoذي  

َ���ء، و2د و�ل ��1ض ا�رواح ��� �5ُ��و�5 �1��1 واذي ��1ض,  ھذا ا��ك ��1-�� ��7ره^َ[ َ َ ْ  ��� �ا�رواح ھو ارب ���
ُُ�و��ون ��7ر $ ���� وھو اذي ��1-�� إذا ��ء، وإ��� ا�)��9, اذي <���1 ^  ���ر5ون �� �o�o��ء، وإن ��oك ا�oوت, َ

�أ��2ھ� o2 �o�� �oرب  و���� أ��� 2رب ��ك ا�وت�2-��، و2د ����� �5 ھذه ا�CJر أن ا�رض زو�ت  ھو اذي ��و
   ..أد��ھ�

�5 أ��2 ا�رض , و+��� ��� ��ت 2در��, ����؛ ��ث أن $ 2رب � ا���د و@ ���ب ذك, ا�دد ا�C�ر �5 آن وا�د
�ظ���o1� �oض رو� إذا 2در �وت ا�C�ن أ�دھ�� �5 ا��رق، واJ<ر �5 ا�Uرب، ������ �o���5ت, أد��ھ� أو �5 �o5 �o��
�ooظ��ظ�oo وا�ooدة �ooل oo2د ��oo1ض �oo5 ا��C��oo أو�oo5 أو �oo�رات! �oo5 د2��oo1 وا�ooدة,  �oo5 راف ا�رضooأط �oo5 وفoo, ا�

ٌ��ف ��ك وا�د ��1ض ھؤ@ء ���م 5 :�5���Uرب َ �ظ� وا�دة؟ َ   

َوأ�� 2̂رب, أن $ ���� أ�ط�ه 2درة ��� ذك: وا+واب � ا���د َ ,���o1 5���o اط��oم أ��oم ��Cت ا�رض ���� أ���� ��
� �ooooooooo�7ل �ooooooooooن أي, اooooooooo�Jل�oooooooooo�� $ �7رooooooooo� كoooooooooo��  .أطرا�oooooooooo� �ooooooooo�5ء، ooooooooo�5ذك ھoooooooooذا ا

+وا���ن :<�1وا �ن ��رج �ن ��ر، ��� ورد ذك �5 ا1رآن ,وا+�ن أرواح أ�-� َ َْ
�:�ه �ن  �fل �fن :�fر ا�f��وم "6ِ ُ + ْ ُِ َ َ َْ ِْ ُِ َ ْ َ

 

َو6"ق َ َ ٍا���ن �ن ��رج �ن :�ر َ َِ ْ ْ +ِ ٍِ َ َ ْ
^�5�oف ُ��oذ�ون �o5  ,إذا <�1وا �oن ا��oر: وإذا 2�ل, �ن �ب ا��ر: أي, <�1وا �ن ��رج  َ

   .وذك ���م <�1وا �ن +����, �ن ��ر اد���؛ �5ذك 7�ون�5 اد��� أ��م @ ��: .... ا��ر �5 ادار اJ<رة؟ 5��1ل

���� و��م ��دة ���� �1و� وأ�� ��ر اJ<رة 15د $ ��� ���, ��ر�م ھذه +زء �ن ����ن +زءا �ن ��ر +��م :أ<�ر ا
��nُ�̂ن �Cل �رھ�, 5-�ت ����� ����� و���ن +زءا: �15ل !ًإن ���ت ��5��! �� ر�ول $: �2وا o� (o5د , ��ن �oذكوإذا  ُ

ون ��o إذا ���oت, وأ��م �)2ون ا�ذاب, ا��ر ��7�ون أ��م إذا أد<�وا n�o��ُ ذابo�أو , أ+o��دھم ��ر��o ِوإ@ �� ��ن ھ��oك 
  .ذوا��م ��ر��
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  /:�ء ا��6"و �ت

  

��o�� $ قo�> نo� ضo�� مoون؛ أي أ��o2و�>� �o�9(�وإن أ��oر , و���o1د و+oودھم ,�5ذك ���o1د أن ا+oن واo���ط�ن وا
��Bل :���� او+ود ��ض ا����د�ن، و���1د أ�-� أ��م ��و�ون 1و ُ

 ��ُ�.ء ھ��ك إ? و� ٌَ ْ َ ْ+ ِ ِ َ ٍ َ
��5م ����� ����ون ���o؛ إ@  

� و�oزم ���o أن �oUوي +�oس ���o آدم �ر ا�داوة @�ن آدم�وم او2ت ا���وم �� أظ أن $ ���� أ<ر إ���س، أ�ظره إ

َ�7ل ر�� أن ُ��ظرهُ ِ (رب :�ؤ<ره، �2ل: ����, ْ َ/I:ظر:. إ�� �وم ��	Aون َ ُ ََ ْ ُ ْ َ ِْ َ ِ ِ ِ ْ َ
 �2ل, أ<ر�� و@ ����� إ� �وم ���Cون:����  

َ/Y:ك :$ + ِ ْ�ن ا��: َ ُ ْ َ ِظر�ن إ�� �وم ا�و ت ا��	"ومِ ُِ ْ ْ َْ َ َ ْ َِ ْ َِ َ �5و إذا ا����o اوo2ت , اذي �دد $ ���� ������ 5�� إ� او2ت: أي ِ
َ/Y:ك  أ�� إ���س ��T5 �ؤ<ر,ا+ن ���ھد أ��م ��و�ون, ��وت ا+ن ا���وم 5) �د أ�� ��وت ��� + ِ ِ�ن ا��:ظر�ن إ�� �وم  َ ْ َ َُ ِْ َ َِ َ ْ ِ

ِا�و ت ا��	"وم ُ ْ ْْ َ َِ ْ
���� و��م �2ل �5 د���9 و�5 اد��ء  $ ��� ���أ�oت ا��o اoذي @ ��oوت وا+oن  :ا���ور أن ا
���وم أن �وت , ��وت ا�Aس، و�و��م @ �د أن ��ون ���ء ���ل �م ���ھد أن ا+ن ��و�ون ���و وا�Aس ��و�ون

o+ �o�د وروح, �5وت ا+ن أ�-� @ �د أن � ���9 ���ل �� ��� ��oوت ,ا�Aس �<روج رو�� �oأ� �oك, إ�oروح  و��oا
���� ا�وت, وا+�د �)ھ�� <��ف �ورا�� @ �راه �   .���ء $ ���� ���و��وت , 5�1در $ ���

���� و��م �7ن أھل $ ��� ���ا��ر وأھل ا+�� ��1ون �5 ادار اJ<رة @ ��و�ون، وأن ا�وت  �5ذك أ�-� 2د أ<�ر ا
��o أھoل : �ورة ��ش 5�وo2ف ���o أھoل ا+�5 �o��o1ل �ؤ�� ���وت �5 :��� $ ���� و��م �2ل ورد أن ا���, ��وت
��+ ,5��ر�9ون و��ظرون! �� أھل ا��ر: و��1ل. ھذا ا�وت, ��م: أ��ر5ون ھذا؟ 5�1وون :5��1ل, 5��ر�9ون و��ظرون! ا

و�� أھل , <�ود و@ �وت! أھل ا+�� ��: 5�ذ�M ��ن ا+�� وا��ر، Cم ��1ل. ��م، ھذا ا�وت: أ��ر5ون ھذا؟ 5�1وون: �1ل5�
�د�ث ��Cت �5 ا���M؛ أ<�oر �7oن ا�oوت  ھذا و�زداد أھل ا��ر �ز�� ,5�زداد أھل ا+�� 5ر��, <�ود 5) �وت! ا��ر

ًإذا ��ن ا�وت ���� �5�ف �ذ�M؟ و��ف ��ذب ��oذ�M :و�2وا, �ذ�M، و2د أ��ر ذك ��ض ا����د�ن َ �4o أ��o �ط�o�� 4oر , َ
+واب, @ �<�د ��� �<�د ا�)��9؟ وإذا ��ن ا�وت �ر-� $؟ و��ذا�o5 رض؟o��oون ��oزم أن � @: �5�ف ��وت وھoو 

]و@ ��زم أن ��ون ھو ��س ا��ك، �5& ���� ُ��Cُل ا�وت, �ر-� َ َ ْ  و��رo5ون أن ھoذا ھoو -�ھoل ا+��o وا��oر-��oر�1�ن  َ
 5�راه، أو ��د <روج, �5 اد���، T5ن �ل ��ت @ �د أن $ ���� �ط��� ��د ا�وت ��ر5و��، وذك ���م ��ھدوه, ا�وت

�, إ�دا�� @ ��ون ھ��ك �وت و����ه ��د, أ�دم: ����ه, و���ف �� و����ن، T5ذا ذ�M, وترو�� أن رو�� ��رف ھذا ا
�pل ���1 �ل �ن أھل ادار�ن �5 �و-��    .و�ذك أھل ا��ر, @ ����1ون, ا+�� ��1ون �5 دارھم �5 داره، 75ھل, ُ

M9�1د ھذا ��1-� ذ��   .ا�وت اذي ذ�ر �5 ��ب ا

���, ّھو اذي و���o $, ا��ك �و�ل ��1ض ا�رواح :1�5ول, كإذا 2�ل إن ا�وت ھو ا�o�� $ ل�o2: لf ْ ُ
ُ��و/��fم �"fك   َ َ َ َْ ُ َ+

ْا��وت ا�ذي و�ل ��م َُ )ِ ُ ْ َِ ِ+ ْ
@ �oك أن ھ��oك �oوت وأن ��o1ض أروا��oم ��oك ا�oوت، : ��و���5 ��و��5م ���� ھ�ذا أ<�ر ���7 

   .وأ�� ��1ض ا�رواح ��� ��ب �� ورد �5 ا���د�ث ��ك ا�وت ھ��ك ���� ھو

�� Mراء أ��و�<�طoب , رأس ذoك ا���o-ر �+�س ��oد اذي �5 ا��ن؛ ذ�ر 5�� أن ��ك ا�وت ورد �5 ذك �د�ث ا
ِ��ت, ا+�د اط�ب ا<ر+� أ���� اروح اط��� ���ت �5 :رو��، 5�1ول ْ �5�ل روح ا�ؤ�ن ��o� �o�ل اo��رة ,  ���ر���ُ

وذ�ر , @ ��س �7م: أي ���ل رو�� ��� ���ل ا1طرة �ن 5م ا��1ء :و�5 روا��, @ ��س ��� و@ ��C7ر ���� �ن ا�+�ن
���o أن ا+�oC  وأ���ن �ن أ���ن ا+��, رو�� ��1-�� ��� ا�)C ،��9م �+��و��� �5 ��وط و�����ن ��د�� ��1ض أ��

و����و���o؛ �4o أ���o @  و�+��و�� �5 ھذه ا����oن، o�5ذك اoروح ���ط��o ا�)�o�9, و���طو��, أھل اد��� ����وا+�د �
, ا+�د ا<��oث ا<ر+� أ���� اروح ا<���C ���ت �5 :أن ا��ك �1ول, �ل ھ� ��2��، و�ذك �2ل �5 روح ا��5ر, ����

���ز��� ��� ���زع ا��ود �oن ا�oوف  وأ��, وأ��� ���رق �5 +�ده, ا<ر+� إ� �<ط �ن $ وP-ب, ��ت ���ر���
   . ا���ول

�o��5 �o��o اJ�� ���� ذي ھورءوس ��oددة إذا ��oن �o5 و�oط �oوف ���oول، ود<oل ا�oوف �o�ن  ���وم أن ا��ود ا
 ,�إ��o �<ر+��o و���ز��5 :o�o1ول, @ �<رج إ@ ��د�� ���oزق ذoك ا�oوف, أراد أن �<ر+� Cم, رءو�� ا�� ھ� ���Aر

أن ھذا د�ل ��� أن ا��ك  �ز�� �د�دا، وا���ل: ����, و�ن ا��رة, و�ن ا����ب, و�ن ا�روق, ���5زع �ن ا��م
ووا�oد �o5 , 2د ��وت وا�د �o5 ا�o�رق: و��ر��2؟ ���� ��ف ��1ض ا�رواح �C� 4ر���: ��1ض �ل ا�رواح، وإذا 2�ل

�o�ن2د ��وت �5: ���� ,أو �دد, ا�Uرب �5 �ظ� وا�دة �o5طر �o5 وفo,  ا��ظ� اوا�oدة ��o9ت وأoوف و�o�رات أ
ٌ��ك وا�د؟ @ ���4 �ن أن $ أ2دره ��� ذك �5�ف ��1-�م ِ ٌ َ َ ,�o�� �o�� 4oط��وة o2 �, 5��o1ض روح ھoذا, ا+��4o و+�ل 

�o�� ون-o�1� وانo�� د�oل ذoك o2ول, وروح ھذا، و���ن أن ��ون �o أ�o�� $: �f��+ +إذا ��fء أ�fد�م ا��fوت �و/ َ ََ ْ َ َ َ ََ ُُ ْ ُ َ َ ِ �f�ُ ْ
َر�":� وھم ? �4رطون ُُ َ) ُ َ ُ َُ ُْ َ

َوأ�� �� ذ�ر �ن ��� , وھو د�ل ��� أ��م �دد, أ<�ر ����7 ��و�5ه. ا�)��9 �ن: 5ـ ر���� ����  ِ ُ
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و�5 �ل ��oرة ���o�ن , ��رة أو �5 �ل رأس ����ن أف, ���ن أف �دوأن � �, وأن � ����ن أف رأس ا�وت ��ك
ا��o1ص اoذ�ن ��ظoون . و��ت ��o���C, �ذ�رھ� ا��1ص T5ن ھذه أ��د�ث أو آ�Cر! َأو ��س أو �� أ��� ذك, أف روح

رو���؛ و@ أ�oل ��o، و�oن �oذ�, �oروون �oCل ھoذه ا���د�oث وا�o1ص, ا��oواق و�5, و�5 ا�+����ت, �5 ا���+د
4oooooooooooo�ل �روoooooooooooo+� رooooooooooooل ا��oooooooooooo�ل ��وoooooooooooo+س؛ و��oooooooooooo�  .و��oooooooooooo أ���oooooooooooo ذooooooooooooك, ا

 و���ت �ن �o��ء ���o, ��7ره ���� �ن ���ء: ����, اذي ��و�5 ا�رواح ھو اذي ��1-�� إن $ ���� ھو: ��ن �1ول

ُ� :د�ل ذك 2ول $ ����, ��ء + f���:� .f/ تf�� مf� .fوا�� �f�َ��و/� ا�:f4س ��fن �و� َ ُ َ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ ْ َ + َْ ُ +َ�  �f��"� �Cf  .fك ا���f��/َ ْ َ َ ْ َُ +َ َِ ُِ
ٍا��وت و�ر�ل ا�6رى إ�� أ�ل َ َ ْ ُ َ ْ ََ َ ْ ِْ ْ ُ ُ ِ َ ����ًّ َ و��و�5 , ھو اذي ��و�5 ا���س ��� ���ء, ���7 ��و�5 ا���س ��ن �و��� أ<�ر ُ

��م ��ت, ا�� 2د 2در أ��� @ �ر+4 إ� +�دھ� ������, T5 ،������ �5ذا �و�5ھ� �9�نأ��س ا ���ل 2در أن �� �o��oة  ,وا
ُ/���ك ��2��، ھذه ��1-�� ِ ْ ُ �� ا��وت و�ر�ل ا�6رى َ�"� �C  .َا�� ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َْ ُ ْ ْ َ +ُ ِ َِ َ

 �   .��2��، �ر���� 5�ردھ� إ� أ+��دھ� � �� ���ةا

ق�>�ظ�� ا ��������� و����، وذك ��� ��1ض ا�رواح ���� ��� �o��ء، وإذا آ�oن ا��oد ��o�7  و@ �ك أن ھذا د�ل 
����� ا�� ���دھ� �رد إ��� � ��T5 �2در ��� أن, وأ�� ������ ��د�� ���ت ��� ���ر�� ��� ���ء, ا�رواح ��� ���ء ��1ض

��� W��� ��9ك داَوCرب :5�1ول, إ���ء ا�و�� ����داء ا���ة اد��� ���ت �و+ودة ��� ��� ���ء؛ وذ َ َ َ  .�f:و 
Af� �f:�َ َ َِ َ ًَ ََ

��  �ل �ن ���. ا�	ظ�م وھ. ر��م"6ٌ َ َِ ِ َِ َ َ ْ ُ ََ َ َْ ِْ ْ ُ َ
ٍ fل ������f ا�fذي أ:I�fھ� أول �fرة  ِ+ َ + َ ْ َُ َْ َ ََ َ ْ + ِ ُ

  �o5 
o�� ك�oون ھ�o�� �o�7� ��o�� رo�>د أo2و
   .وأ�� إذا ��
 �5 ا�ور <ر+ت �ل روح إ� +�دھ� ��د�� ������ $ ,ا�ور

ِو��رور��م �را�� و�ظ��� ُ��زُل $ ����, أ�� ��د �وت ا��س ���م: ��ض اروا��ت ورد �5 ْ ��P طرا� �o�� ظ�، ���5ت
, و��oره, رأ��o: ا+��o� 4oل +o�د: ���To5 ,�oذا ����oل �����o��� �oت ���o،, ��ك ا�+��د ��د�� ��7رھ� $ ���� أن �+��4

 �ذھب �ل روح, ��د ذك �ر�ل $ ���� ا�رواح, ا���ل +�ده: ����, وأ���ء, وأر+ل ,وأ�د, وظ�ر, و�طن, و�وا��

 :َأو ُ��o1ل �oم, �ر2د��؟ Cم �1وون �ن ����C �ن! �� و����، �� و�����:  و�<ر+ون و�1وون,إ� +�دھ�، ��5ود إ��� ا���ة

َھذا �� َ َو�د ا�ر��ن وfNدق ا��ر�f"ون َ َ ُ َُ َْ ْ ُ َ َ َ ْ + َ � �7oن ھoذا و�oد $ ََ�o�� رo�>أ ,@ �oده وأ�o�ُِ�<�oُف و �� �o����oد ��oك و�oد �7, ْ
   .ا�رواح إ� أ+��دھ�

  

  ا�6
ف ا�	"��ء /. ��ر ا�رواح

  

<رو+�o� �oن ا�+o��د �و+oودة oم  إن ا�رواح ��oد: إذا 2�ل, و2د ا<��ف ا����ء وP�رھم �5 �1ر ا�رواح �5 ھذه اد���
َ��ن، 75�ن �1ر ا�رواح؟ وأوردوا �5 ذك �)�� ْ ��o�5ْم �oن �o1ول. ���oو����o ظ, ورؤى و��و�� وآ�Cرا, �C�را َ إن أرواح : َ

���� <ر+ت روح ذھ�ت إ�  ,�+�4 5��� أرواح ا���ر ���م إ��� �5 �)د �-ر�وت: �9ر �1وون �رھوت ا���ر �5 �9ر
   .إ� ��ك ا�9ر: أي, ��ك ا��د

َھ�ذا ذ�ر �5 ِ C�َ�ر �ن ا�CJر، و�ن م ��ن ھ��ك �� ُ���o�ُد ����o إ@ �+oرد أ�o)م، و���oوم أ ُ ا�رواح ا��o1� �oض �o5  نْ
�� اوا�دة �5 اد��� ���� أرواح ا���ر 2د ��ون أو�5��   .وأوف ا�وف وأن ا�رواح @ �د أ��� ����ز ا

وأ���o�� , @ �oورة ���وم أ�-� أن ا�o9ر, أ��� ���1ر �5 ��ك ا�9ر: ���� ا�ؤ���ن �1رھ� �9ر ز�زم إن أرواح: Cم �2وا
   .�Cر������4 �ذه ا�رواح �4 

أو أن ھذه , ا+�� وھذه �5, أو أن ھذه �5 ا��ر, إ��� �5 اد���: �واء 2�ل, $ أ��م أ�ن ���1رھ� :و�ن ا+واب أن �1ول
����رف �5 ا�رزخ، وأ�� إذا �2-ت روح ا�A��ن  ورد أ�-� أن ا�رواح. أو �� أ��� ذك, �5 ا�واء، وھذه �5 ا���ء

7ون �oن +�oءھم  ���oر5وا،oCم �ر-oت ���o أرواح اo>Jر�ن�o�5 4o��+� ن�ؤ��o�7o5ْرواح ا   أ�oن o5)ن؟ �o�5 �oل o5)ن؟: َ

َذھoب ��o إ�o أ��o.. �� +�ء��:  �2وا-وھم ا�رواح ا�ؤ���-إ�� 2د ��ت : �2ل T5ذا ِ ُ �o�و��! و�o9�ت ا�ر��o9�5 ,�o�ت ا�م, ا
ُ/I�� و���وم أن ا��و�� ا�م �ن أ���ء ا��ر B ُ َھ�و�� و�� أدراك � َ َ َ َ ََ ْ ََ ٌ ٌ� ھ�� :�ر �����ِ َ َ ٌ َِ َِ 5���م �ن ھذا أن أرواح ا���ر ���1  ْ

��م اU�ب اذي م ُ�ط� ��� ���ء $، وأن أرواح ا�ؤ���ن ��ون �5 ا+�� أو �5 +�� �5 اد���، و�ل ذك �ن �5 ا��رِ ْ 4ِ
���� ��را ���� $.  

  

��دة أھل ا��:� /. ا�روح�  

  

�oذا  أ��� ��2�� ��د <رو+�� �ن: و��C��, أن ا�رواح �<�و�2: �ن �1�دة أھل ا��� أو@ �o��2و ���رoد وأن �و��� ھ��ا�+
ٍول 1��ُقوم ���وا إ� 2, و�5 ��ھ����, �5 ����� ھذه اروح ا+�د، و2د ذ�ر�� أ��م ا<���وا ا<�)C� �5�را ^ َ.   

(و���Iو:ك �ن ا�روح  ل ا�روح �ن أ�ر ر�. :2و�م أن �2وا �� �2ل $ ����� َ ْ ُ B B َ ْ َ َِ َ َْ ِ ِ ُ ِ ِ َ َ ُ
� اروح إ� ����  و2د أ-�ف $ ���

�1؛ �5 ��2 <�ق آدم�> ���5 2و إ-��5 �<�وق إ��� �: .f:إ) ��f6ْق ��fرا �fن ط�fن /Yfذا �fو��� و:f64ت /�f� �fن  ِ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ٌْ َ ُ َ ََ َ ََ ْ + َ ً َِ ٍ
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ِرو�. �	وا �� ���د�ن ُ/َ ِ ِ َ ُُ َ َ َ
+o�دا ��oد�� ��oن  �o�5ش, أول �� <�ق ��<oت 5��o اoروح, +�د: ����, ��<ت 5�� �ن رو�� 

�1�� ,�o�5 
��o� ��روح �oن $ �o5  و�oذك أ�o-� أ<�oر أن ��o�� ,��<ت 5�� �ن رو��، اJن ���م ����� ��ك اروح ا
�����ن  ���� �َإ:�� 2و + َا����c ���� ا�ن �ر�م ر�ول � و�"��� أ���ھ� إ�� ِ ْ ِْ َ َُ َ ُ ُ ََ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َِ ِ ِِ + ُ ُ�ر�م وروح �:� َ ْ ِ ٌ ُ َ َ ْ ََ ���� : �o��+ ن�

��1�> ��ْوإذ :�1ول, 5���ش اط�ر, اط�ر ���
 �5 و2د أ<�ر أ�-� أن ����, ا�رواح ا ِ 6�ِ"ق �ن ا�ط�ن ���P� ا�ط�ر  َ ْ ْ َ+ )ِ َِ َ ْ َِ َ ُ ُ

�f��/ �4:f�/ .:ذYf�َ ِ ُِ ْ َُ َ ْ ِ ِ/��fون ط�fرا �Yfذ:. ِ ْ َ َِ ِ ً ْ ُ ُ َ
 �o��� :�oة ورو��o�� ��o�� �o5 ��o�� $ ه�oط�
 �o5 ذoك ا�oورة, َأ��o�  �o�ا

: 5�ط�ر ذك اط�oر، و�oن �1وoون ,5���
 5��� ��ك ا�ورة, ��� ��ون ھ��) ��� و�ظ��� ور���, ��ورھ� �ن اط�ن
, �4 أ�� أ<�ر �7ن ھذا ا<�ق ا�رق ��ن <�ق $ ���� و<�ق ���� ن �1ط ����؛ ���م��� إذا �Pب �ن ا���, إ�� �ط�ر
   .و���T� ��9راد��: أي �Yذ:. �Tذ�� ���7 <�ق

��5���ل أ��� ���1د أ�� ��2رون �ن إدراك ��ر�5 <�ق $ ��� �oل وأo2ر��م إ���o وھ�o ھoذه ا�رواح، , <�قوأ�Uر ا
أو ��و�ر ��ء , ّأو �5 ���ف �ورة, �<وض ��د ذك �5 ����ف <�ق $ ���� T5ذا �+ز�� �ن ��ر�5 �������، �5�ف

��5َن �ن ذك أو� وأ�+ز !�ن �����؟ ْ    .اJن �وا�ل ا1راءة. ��5��� ار-� وا����م, َ

  

  ��ت اL�را�P"��ذ�ر ا��وت و�و ف ا���"م �ن ا�روا

  

 �oo��ن، وا�oo)ة واoo�)م ���oo أ�ooرف ا�ر��oo�ن ����oo��� �ooد و���oo آ�oo��oo�م $ اooر��ن اooر��م، ا��ooد & رب ا
: أ<�ر��o ا��oوذ�� �o2ل: �د��C ���د �oن أ�oوب �o2ل:  �د��C او�د �ن أ��ن �2ل-ر��� $ ����-و���� أ+���ن، �2ل 

� �o2ل�د��C أ�و ��ران: �د��C ���د �2ل�o�� $ �oر�� �o��� ح أن�oن ر�o� $ د��إن إ�oراھ�م <��oل $ :  ا+و�� �ن 
�Tذن : �� أد<�ك ھ�ھ��؟ �Tذن �ن د<�ت؟ �2ل: ���رك و���� د<ل ��ت ���د�� اذي ��ن ����د 5�� 5رأى 5�� ر+) �15ل

�5ْن أ�ت �2ل: �5و أ�ق �� �2ل: ر�� �2ل إ�راھ�م َ �)� �o��oرف ���o :�2ل �, أ�� ��ك ا�وت: َ � �ذ�ت إن ��ك ا�وت 
�5ول ��ك ا�وت ���� ا�)م و+�� و�2ب ��2ه T5ذا ����ه �5 ��2ه �زھoوان �o5 Mo��5 و+�o>5 �oر إ�oراھ�م �oU��� : �2ل

 ������، ���5 ذھب ��ك ا�وت أ�5ق Cم �رض � �رة أ<رى �5 ھ��9 ر+ل -��ف 5+�ل ���� ��� وھو آ<ذ ��ده 5د
(�م د�وة �ھل ا���ء وا�رض ���5 د<) ادار و�5 ادار ��رة �����o اo�)م وإ���oق ����o اo�)م إ�راھ�م ���� ا

 �o�� مoC رة�o� ق و��o�إ �o��5 وتo����5 رآه إ���ق ���� ا�)م �oرف أ�o�� �oك ا�oوت ����o اo�)م، oCم �o2م ��oك ا
  . ������ ��� ��� ا-�ف و���ت وذھب: إ�راھ�م Cم ��� ��ك ا�وت 5ذھب �275ل إ�راھ�م ��� إ���ق و��رة �15ل

�� أ�ت �س �-�ف و��� ��ك ا�وت ���� ا�)م، و ���oت أ��o �ر�oد�� أو �ر�oد أ��� �o� �o�oت و���o : �2ل إ���ق
أي رب +�9ك �ن ��oد ��oد oك ��o5 �o ا�رض ��oده <�oر، o1د : ظ��ت إ��� �ر�دك �5رج ��ك ا�وت إ� ا���ء �15ل


 : �15ل $ ���رك و����. وا�رضد�� �د�وة �ھل ا���ء �o� �o9�ھ �o5 زلo�5 �o�2ض رو��o5 بoم ���دي اذھ��أ�� أ
����o و��oم ��ظoر  $ ��o� م�راھoل إ�o�+5 ���� ������ر 5د<ل ��9ط� 5�� ��ب 5+�ل ��7ل ���� و��ء ا��ب ���ل 

��د $ �م أ�� ���ك 5ذ�ر �Cل �ن إ�راھ�م �5���� إ�oراھ�م ا�oو: إ�� �15ل �� $ ��o� �oض رو��o15 ��o� ���o5 ت
���� و��م .  

��رو �ن ���د �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل ��Cظ�� �2ل: �د���د��C إ�راھ�م �ن أ�� ��ر �ن : �د��C إ���ق �ن إ�راھ�م ا
��oس ��ن إ�راھ�م ا<��ل ���� اo�)م �oن أP�oر ا:  �1ول-ر��� $ ����-���ت ���د �ن ا���در : أ�� ا���در �2ل

أد<��� : ��5ن @ �د<ل داره، �5��� ھو �و�� �5 داره إذ د<ل ���� ����9 ا�A��ن �15ل � إ�راھ�م �ن أد<�ك داري؟ �2ل
إن : ��o إ�oراھ�م إن ر��o أر����o إ�oك �o1ول: �5رف ���9ذ أ�� ��oك ا�oوت �o15ل: وھل �� رب P�ري؟ �2ل: ر��� �2ل

7ك ��oق اoذي أر��oك أن : �2ل. ك �7��ر �� �2-ت ��س �ؤ�نا<��ل ��ب �1ء <���� وأ�ر�� أن أ�2ض ���o�أ ��T5
إن <���ك �7�� أن أرا+�ك 5�� : �را+�� �، ��5د ��ك ا�وت ��� و2ف �ن $ ���� ا�و2ف اذي ��ن ���1، �15ل

�o-ت ��oس إن ا<��oل ��oب أن ���> �o1���o وأ�ر��o أن أ�o2ض ��o�ك �7�o�ر ��o 2: إن ر�oك �o1ول: و2ل �, ا��9: �15ل
  . �ؤ�ن

o�U5ض : 7o5ر�� �oور�ك ا��o�� ��7o� �o ا�5�oر �o2ل: �o2ل, @: وھ�ذا ���7 إ� �ل �ن �ر�د أن ��1ض ��o�� �o2ل: �2ل
����ك Cم �2ل :M�5ل, ا�o15 �o��ر �oورة وأ���o� س�o�o�Pض : ار+4o إo� �oور�ك ا�و�o15 �oل: T5 M��5ذا ھoو �M�27o ا

����ك �U5ض Cم �2ل :M�5ذا ھو �5, اT5 M��5م(���o : ا�ض �� أ�رت � �2ل:  �ور�� ا�و� �15ل � إ�راھ�م ���� ا
���ooooo ذoooooك: إ�oooooراھ�م ھoooooل �oooooر�ت �oooooرا�� ooooo2ط �ooooo2ل ��ooooo�� ض�ooooo15 �����ooooo��5 ،طooooo2 را��ooooo� ر�تooooo� �ooooo� .  
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��ل �oن ��oد ا�oر�م �o2ل: �د��C ���د �ن را45 ا�����وري �2ل: �د��C أ��د �ن ���د �ن �ر�M �2ل: �2ل��o�إ ��Cدo� :
� ��C1ول�د� �إن ر+) ��ن �د�و ��ك ا��س ���� ا�)م 5دأب ذك ز���� : �د ا��د أ�� ��4 وھ�� ر��� $ ���

� إ�� �2ل: �� �ر�د �د��9ك ��ك ا��س اذي �د�و �؟ �2ل: ��� أ��ه ��ك ا��س �15ل �+�� : ��To5 �o��� ��+�ك إ
��د ��ك ا�وت ���� ا�)م �5��4 � إ��oأ<�رت أ�ك أ�رم ا�)��9 وأ��ن : �15ل ار+ل. أ�� ھو ��9(���oم : �o2ل. ا

��oد  ��o-5و �o����+ ن�o� س��ooك، oCم ���o�� �oك ا �o��أ�� ����� ك ��5 ���ط�4 أن ���ل ��د �ن ���o آدم o�5و �5
o� �oن �د�ق : �2ل. أ�5ل �ل ��ء أ��ط���: ��+� � إ�ك �15ل: �ط�4 ا��س Cم أ�� ��ك ا�وت ���� ا�)م �15ل

o�س ذoك إ�o و��o أ��oط���، و�oن إن أ���oت أن أ���oك أ+��o�� �o ھoو : ��� آدم ���4 �� إ�ك �ؤ<ر �ن أ+�� �o2ل
2د ������o5 �o إ�o��ن ��o أراه ��oوت : ��م أ<�ره ��ذا �5ظر �5 د�وا�� 75<�ره �����، �15ل: و��1وم �5 ���� ��5ت �2ل

o5) أ�oك �+oده , ا�ط�oق: ��T5 أ���ك و�ر��� ھ��ك �o2ل: �4 ا��س �2ل@ أ+ده ��وت إ@ ��د �ط: و��ف �2ل: أ<ذا �2ل
  . إ@ و2د ��ت 5ر+4 إ�� 5و+ده ����

��ل �o2ل: �oدo��� ��Cد �oن را�o2 4o5ل: �د��C أ��د �ن ���د �ن �ر��o2 Mل: �2ل��o�إ ��Cدo� :ل�o2 د��o��oد ا ��Cدo� :
��o : وت ����o اo�)م دا�o+ �o�� �o�9ءه ��o5د�o2 �5لإن ر+) ��oن �oد�و ��oك ا�o: ���ت وھ�� ر��� $ ���� �1ول

ْأ<ر أ+�� �2ل: ��+�ك إ�؟ �2ل [ : @ أ2در ��� ذك و�ن �7���ك ��د �و�ك ��� ��oوت، �o��5 د��o أ+��o أ<�oره �o15ل: َ
 �ث أ�� �U)م �Cإ�o إ�oك ��oت : أي اذي �2ل � ��oك ا�oوت-إ�ك ��ت إ� �C(C أ��م �5���� ار+ل ���5 ��ن �وم ا

 ط��خ، 75-+�� ����� ��� ا�راش اذي ��ن ���� وا<��7 �5 ���ن اط��خ اذي ��ن 5�� ��ث ��ن �<�oز، -�C(C أ��م
�5و�5ه ����� ��د . �� أر�د إ@ إ��ك: �� �ر�د ��دي؟ وھو ذاك �5 ا��ت �2ل: ��75 ذك ار+ل �ن ��و�5ه �15ل � ار+ل

  . ا��ور

��د $ �ن ���د: �2ل ��C�2ل�د ��ل:  �ن ز�ر�o2 ن�o�C��oدo�� ��Cص �oن ا���oش �oن ��oزة أ�o� : �oد ��C��oل �oن 
��ن ��ك ا�وت �د��1 �����ن �ن داود ���� اo�)م �5���o ھoو ذات : ���رة �ن ��ر �ن �و�ب ر��� $ ���� �2ل

��ده �2ل �ْ����ن �oن ھoذا؟ �o2ل5+�ء ��ك ا�وت ��ظر إ�� �15م ��ك ا�وت �o15ل اo��ب o�: �وم ��� وا�ن �م  ��oك : َ
��د 5ر+4 �15ل � �����ن إن ا�ن �م � ��ن ��� ذ�ر : ا�وت �2ل�� ���1�� M�ر1د �ظر إ� �ظرا أر�ب ���2 �5ر ا

����75��1 �2ل: �15ل, أ�ك �ظرت إ�� 75ر M�ر1د أ�رت ��1ض رو�� ����oد وo2د : ُ�ر ار�M ��1��� �5 ا��د �75رت ا
  . �2-ت رو��

��� �ن ر��م �2ل: �2ل ��Cر �2ل: �د����د $ �ن  ��Cد �2ل: �د����د ا ��Cن : �دo� ء�oط��د��C ���د �ن ���� �ن 
�ز و+ل �ٍو�� �	�ر �ن �	�ر و? �:�ص �ن ��ره إ? /. ���ب : ا��9ب �ن ���د �ن +��ر ر-� $ ��� �5 2و ِ ِ ِ ِ َِ ْ+ َِ ِ ٍُ ُ ُ ُ َ + َ ُ ُ + َ ُ َ َْ َْ

  . �2ل �5 أول ا����� ���وب ��ره، Cم ���ب ��د ذك ذھب �وم ذھب �و��ن ��� ���7 ��� أ+��

��د اoرزاق �oن ���oر �oن �o�2دة : �د��C ���د �ن +��ر �ن ا��Cم و���� �ن ��د $ �2@ �د��C ���� �2ل: �2ل ��Cد�
�َ�و/�� ر�":� : ر��� $ ��� ْ َُ ُ ُ َُ P�oره إن : ���ر و�o2ل: ��� �2-�� ار�ل Cم �د���5 إ�� ���� ��ك ا�وت �2ل: �2ل+

  . ��ooooك ا�ooooوت ���oooo ذooooك 5�د�oooo�5 إن ��ooooن �ؤ���oooo إ�oooo�9(� �oooo ار���oooo، وإن ��ooooن �5�ooooرا إ�oooo�9(� �oooo ا�ooooذاب

� �o2ل: �د��C أ�و �ذ��� �o2ل: ��د �ن ز�ر�� �2ل�د��C �: �2ل�o�� $ �oم ر���راھoن إ�o�: �oد ��C��o��ن �oن ���oور 
  . ooooooooooooooooooCم �oooooooooooooooooo�� ��-oooooooooooooooooo�1ك ا�ooooooooooooooooooوت ���ooooooooooooooooooم ��ooooooooooooooooooد, أ�ooooooooooooooooooوان ��ooooooooooooooooooك ا�ooooooooooooooooooوت

�oد ��C��o��ن �oن ا�o�ن �oن ���oد $ �oن إ�oراھ�م ر���o $ : �د��C أ�و �ذ���o2 �oل: �د��C ���د �ن ز�ر�� �2ل: �2ل
 �َ�و/�� ر�":� ��� ْ َُ ُ ُ َُ   . ��ك ا�وت ��� $ ���� و��م : �2ل+

��� �ن ر��م �2ل: �2ل ��Cر �2ل: �د����د $ �ن  ��C�2ل: �د ����رة �ن �U���د اوا�د �ن ز��د �2ل: �د��C ا ��Cد� :
َ�و/�� ر�":� وھfم ? �4رطfون : ���ت إ�راھ�م ر��� $ ���� �1ول �5 ھذه اJ��: �ل�د��C ا��ن �ن ���د $ 2 ُُ َ +) ُ َ ُ ُ ََ ُْ َ ْ َُ

  . ا�ن ���س ر-� $ ����� أ�وان ��ك ا�وت ��� $ ���� و��م : �2ل

��� �ن ر��م �2ل: �2ل ��Cد $ �2ل: �د�� ��Cر �ن ھ��م �2ل: �د�C� ��Cر �ن �ر�2ن �2ل: �د��+ ��Cد �ن : �د�ز� ��Cد�
  . <طوة ��ك ا�وت �� ��ن ا��رق وا�Uرب: ا��م �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل



 163

��� �2ل: �2ل ��Cد $ �2ل: �د�� ��C�2ل: �د ������د $ �ن ��د ا�+�د ا ��Cد� :�ن أ�� ���� ا��1ت �د��C إ�را9�ل 
���� �ِر�ب ا��:ون : �ن �+�ھد ر��� $ ���� �5 2و ُ َ َ ْ   . ا�وت: �2لَْ

��� �2ل: �2ل ��Cد $ �2ل: �د�� ��Cن �2ل: �د��� ��Cد� :o�� $ �oن ر���o�� �د��C أ�و �وا�� �ن أ�� �o�ر �oن ا�
���� �ْأو 6"�� ��� ���ر /. Nدور�م : �5 2و ُ ْ َِ ُ ُ ُ ُ َ + ِْ ِ ً ْ   . ا�وت: �2لَ

��� �2ل: �2ل ��Cد $ �2ل: �د�� ��C���1 �2ل: �د�د��C ا�ن ا���رك �ن ��د $ �ن �وذب �ن ر+ل �ن : �د��C اط�
�ز و+ل+��ر  �ًو�� :ر�ل ����2ت إ? �6و��4 : �ن ز�د �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �5 2و ِ ِ ِْ َ ُ+ ِْ َِ ْ َ   . ا�وت: �2لَُ

���د �ن ��oب ر���o $ �د��C أ�� �ن : �د��C ���د �ن أ�� ���ر �2ل: �د��C أ��د �ن ��د $ �ن ���ور �2ل: �2ل
�ٍو����I ا��وت �ن �ل ���ن : ���� �5 2و َ َُ ْ َ َ َ) ْ ِ ِ ُِ ْ  . �ن �ل �-و و���ل: �2لْ

  

����C ت�� ���T5 ب���َھذه آ�Cر ����ق ���وت أ�� ا�1ص ا�� رو�ت �ن أھل ا َ �7<ذ  �Cوت ��ب ا����ر���11 ا و@, ْ
أو �oن  �5ذك @ ��1ل �ل �� +�ء �ن وھب �ن ����, أو ��ذو�� م ��Cت �ن ا��ب اA�را9���� و5��� أ���ء �C�رة ��ر�5

   .�Cت ��د�� أو �ن P�رھ�� �ن اذ�ن �روون �ن ا��ب اA�را9����، و�ن ��دق ��� ا����ر ��ب

o� �o5 �oورة ,� �5 ����ود<و ��15 �زول ��ك ا�وت ��� إ�راھ�م �o��ورؤ ,�o� وده�o� ك, oCم �oورة أ<oرى، و�oذ
��د ��ك ا�وت �5 أن �ؤ<ره، oCم o�2-� وھoو ��oد, إ� أن و�ل إ� ا��س ��ود ��ك ا��س ��Tراھ�م ��� Cم ���

   .�ل ھو �ن ا��ب اA�را9����, �� أظن ���9 �ن ذك ����C, ا��س

َذ�ر أن �2ر إ�راھ�م و2د ِ ُ �َ@ �ك أ�� د5ن �o�� �o5 و�2ر إ�����ل, )م ��روف ����م �5 ��ك ا+��ت���� ا ِ ؛ ���o ھoو  ُ
���o �و��o- ��ك ا�وت-ا���M ��2 د<ول أو ا��9ذان ا��ك وا��Cت اذي �5 وأ�� �5 ���   M���oTo5ن ھoذا �o5 ا

���� ا�)م �1ض رو��، ���5 رأى ا��ك $ ���� أر�ل ��ك ا�وت إ� �و�� أن o5�oط� �o��� � ,�o��� 7o15ك , وoوذ
���� رد, ���5 715 ���� ��د ا��ك, ��� ��ور ��ورة إ���ن ��َو�2ل ا��ك, $ ���� إ َ إ�ك أر����� إ� ��ر @ �ر�د : ْ

��ك ا�وت ! وھو �و��, ا�وت ���رة �Uط��� �oده  ��5 أن ���ش ��ل, �-4 �ده ��� ظ�ر Cور: 2ل �: �15ل $ ���
75د��ه ود5ن , ر��� ��+ر ر�� أن �د��� �ن ا�رض ا�1د�� 5�7ل! J�5ن: �15ل, Cم ا�وت: Cم ��ذا؟ �2ل �15ل �و��. ���

����ooooo و��oooooم أ�ooooo� �oooooد5ون ھ��oooooك ا�رض ا�1د��ooooo أو 2ر�oooooب, �ooooo5 ا�رض $ ��ooooo� �ooooo��  .وذ�oooooر ا

َو�ذ�ر ��ض أھل ا�1ص أ�� ��روف o�2ره، و�oن ا��o�M أ�ُ @ �o��oرُف o�2ر �oن ا�����oء إ@ ��o ذ�oر �oن o�2ر أ�oد  ْ
���� ا�)م إ�راھ�م.   

��ك ا�وت دا<) ���� �دون  �� رأى ��ل ��ض ا�راح ��� أن �و��. إن ھذا �ن +��� �� �+ب ��د��1: ا����ء �2ل
����، و2د أ��M ذ, وإ�� ��+ر, إ�� ��ده ,15ذ�5, و��ظر �5 أ�رار ����, إذ�� ظن أ�� ��ط�4 �5 ���� 71�5َ ِ كُ.   

��� ���م ��ن :$ ���� و��م �2ل ورد أن ا ���� 5���ن أن �و��  +��ح����م و أن ر+) اط�4 ��� 2وم 91�5وا 

ا@��9ذان +�ل �ن أ+ل ا��ر، و�4 ذك ��  وأ�� ��ظر �5 أ�راره و5��� �<��� �5ط��؛ �ن, ظن أن ھذا ��ط�4 �5 ����
��م ���7 ��ك ا�وت �رة أ<رى <-4 ذك، 7o� م��� ��oب ����o ا�oوت ��o�� �oب ��P �o�oره، o2د ذ�oر أن و�o�� $ ن

� �o5 2و�o �)ھ�� ���� �5 ا��� اoذي ���oوا 5�o�� �oد�� <ر+oوا �oن ��oر وھ�رون �و���o��: �f�:Y/َ + ِ �م  َ�f"� �f�ر��ْ ِ ْ َ َ + َ َُ ٌ

ِأر�	�ن �:� ����ون /. ا�رض ْ ُ َ َ َ َْ ْ ِ ِ َِ ًَ َ َ
   .وھ�رون �و�5 ��� $ �و�� ��5 ��ك ا�دة 

�Bل :��ر، �1ول ���� @ �ك أن ا�وت ���وب ��� �ل ُ
�f� ا��fوت Pس ذاf4:ِ ِْ َ ْ ُ َ َ ٍْ َ

  �o2و ���رoھ $ �o��� ذيoوأن ا�oوت ا
�5وت اروح 5را��2 �+o�د، و�oوت ا+o�د <oروج اoروح ���o، وo2د أ<�oر , ��ل ا�وت +�د T5ذا �5ر��2اروح �ذا ا

���� ��Bل :�1و ُ
�f� ا��fوت Pس ذاf4:ِ ِْ َ ْ ُ َ َ ٍْ َ

 o ��o�� $ ت�o2ن �<�وo� وقo�>� وتo� �س ��o أنوo2د �oرف أ�o-� أن ھoذا ا

�   .و��ر���5 ������, ���وره، و@ ��ل إ� �� ���ل �� ��ور�� 

ْ ل :��-�م 5�ر 2ول $ ���� ����� أن ُ
ْ�و:وا ���رة أو �د�دا أو 6"�� ��� ���ر /. Nدور�م  ُ ْ َ ُ ُِ ُ ًُ ُ ُ َ + ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ًِ ْ ًَ َ

 �o5 أن أ��ر ��ء 

�� �5و أ��ر ��ء ���ن ��وره، و���ن أ�� ��س ا�وت �دورھم ھو ��ك ا�وت"6ً ْ َ
ْ��� ���ر /fN .fدور�م  ُ ِْ ُ ُ ُ ُ َ +ِ @ : أي ِ

�ًوا�:�ز��fت ;ر �f :1�ُدرون، و5�ر 2ول $ ��� ْ َ ََ ِ ِ +
: أن ا��ز��oت ھ�o ا�)�o�9 ا�o�� �oزع أرواح ا���oر وا�oزع ھoو 

�س ���ھدا أ��م ��ز�ون اروح �ن +�د ا��5ر �ز�� 2و�� ��1ط4 ��� ا�روق، وإن ��ن ذك: ���� ,ا�<ذ ��دة , �o���
ًوا�:��ط�ت :�ط� :وأن 2و�, ��زع ��دة َْ َ +ِ ِ ���ث @ ��7م �ذك، , �ؤ<ذ �<��� و�<��: ����, أ��� أرواح ا�ؤ���ن ���ط َ

 ا�د�ث اذي �2ل 5�� ��� $ ��ن ورد أ�-� أن ا�ؤ�ن ��دد ���� ا�وت؛ ��ون ذك ����را �����9، و�ذك 5�ر وإن
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ُأ�� ��وت �و�� �د�دا ��رق ��� +����، وإن ��ن ھذا: ���� ا�ؤ�ن ��وت ��رق ا+��ن :���� و��م َ �oدة  َْ �oا�oد�ث 
َو2د �Cت أ�-� أ�� ��� $ ���� و��م �� �ُو�5 م ��ن. ا����@ت [  وإ��� ��ن ����9 ��� زو+�� ��9��, ھ��ك �دة �زع ُ

   .Cم 2-� ا��م �5ر5�ق ا���� :��د 2و� �5م ���ر إ@ و2د <ر+ت رو��

�م إ� ا�وت و��� �ل ��ل ���T5 ���1د أن �ل �<�وق �ن �<�و�2ت $ �نL� نT5 س�Aن وا+وأن ا�وت ھoو أ��oر , ا
َو�� :5�ر �ذك 2ول $ ���� ��ء وأھول ��ء ���ورو��، 2د َ �f4ل ����2ت إ? �6و��ر:ً ِ ِ ِْ َ ُ+ ِْ َِ , ���o ذ�oر �o5 ھoذا ا�oCر ُْ

و�o�ن أو@ده  ,���� أ�� ��o1ض اo�A��ن �o�ن أھ��o, �ر���� $ ���� �<و��� �وع ا�A��ن ھذا ا�وت �ن اJ��ت ا��: أي
^وھم ���ھدو�� و@ ���ط��ون رد رو��, وإ<و�� َ ,�َ/"fو? :��� �2ل $ ��� َْ َ

ِإن �:�fم ;�fر �fد  َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ ْ�:�ن �ر�	و:��f إن �:�fم ِ ُِ ْ ُ َ َْ َِ َ ُ ْ ِ
�Nَد �ن ِ ِ �o��ط��ون  أي @, 5ردوا ھذه اoروح ��oد�� �<oرج, P�ر ������ن: أي, �د�ون أ��م P�ر �د���ن إذا ���م: أي َ

  .ذك

  

  �ن4N� 6"ق ا��
�P� و6"ق ا�

  

��ن، و���. ا�)م ����م ور��� $��$ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن ��د��  ��م $ ار��ن ار��م، ا��د & رب ا
   .و��� آ� و���� أ+���ن ���د

oم, و�)�o� ,�o��9& أن �ؤ�ن: و�ن ذك أر��ن اA���ن ا���, �ل �� أ<�روا �� وم ���ھدوه �o�� وإن ،�o�9(� اA���oن ��
وذ�روا �5 ا���د�ث، ووردت ���ت �م �5 , �5 ا1رآن وذ�ر ��-� �ن �����م ذ�رھم. و@ ����ن �ن رؤ���م, �رھم

 .أو ا����, ا����� و��� ا���د�ث, وا��دة ��� اJ��ت, وأ��د�ث -����, و�5 أ��د�ث ����, ا����� ا���د�ث

 

و<�oق ا+�oن �oن ��oرج , <�1ت ا�)��9 �ن �ور �ث ا���Mا�د أو �ن أي ��ء <�1وا؟ ��5, ��� <��1م: �5ن ذك
 و2د ذ�ر $ ���� <�ق ا+oن. و<�ق ا+ن, ��ز �5 ھذا ا�د�ث ��ن <�ق ا�)��9 ��� و�ف �م و<�ق آدم, ��ر �ن

+وا���ن :�2ل ����, �5 ا1رآن َ َْ
�:�ه �ن  �ل �fن :�fر ا�f��وم "6ِ ُ + ْ ُِ َ َ َْ ِْ ُِ َ ْ َ

َوf"6ق :و�o2ل  َ َ ٍا���fن �fن ��fرج �fن :�fر َ َِ ْ ْ +ِ ٍِ َ َ ْ
�5+�oن  

��را�5 <�1وا �ن ��ر، وھ�ذا أ�-� <�ق إ���س �ن ا��ر؛ ��� ذ�ر $�� ����oن إ��o�س, ذك  ���:f. :�15ل ���"6ِ َ َْ َ
ْ�fن   ِ

َ:�ر و ٍ ��� �ن ط�نَ"6ٍ ِ ِْ ُ َ َْ َ
��o�> �oق ا+�oن �oن ا��oر، أ��o ا�)�o�9 , ا��oر 5دل ��� أن إ��o�س واo���ط�ن <�o1وا أ�o� �-oن 

   .��� ھو ��روف.. �� وا����ر�� ا)�4 �-�ء �� �و� �T-�ء�� و�طو ا�ور ھو ا-��ء, 5<�1وا �ن ا�ور

� ا�ظ���، وھ�ذا, وا��س -��ء, $ ���� ا�1ر �ورا و2د �������5�1ر ���ر �5 ا �o��1دو�9�oل ا�� �-o�رة أ�o�Aا ,
4��وإن $ ���� <�ق ا�)o� �o�9ن ا�oور، وo2د , و�ذك ا��وار ا+د�دة أو ��وه،, أو �� �و2د �ن از�ت, ��A-�ءة ��

َذ�ر �5 و�ف ِ � أ�� �ور ُ��� $ ,�ُ� :�2ل ��� ٌ:ور ا����وات وا�رض �Aل :وره �����ة /��� ���Nح + َ ْ َ َ ْ َ َ َ + ُِ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ َ ُ ُِ ُ َ ِ َ ْ
إ� آ<oر  

،��Jوات وا�رض، أي ا����oور �o5 �o�T5 ظ���o5 �o  وأ<�ر �7ن اذي o�س �o,  �وره�ورھ� �ن: أ<�ر ���� ���7 �ور ا
�ْو�ن �م :2و َ ْ َ ٍ��	ل � �� :ورا /�� �� �ن :ور َ ُ ُْ ِ ُ َُ ََ ً َ ْ ََ ُ + ھoو � �o�o-�ء : ا��� ا�ور, �5�ور 2د ��ون �ورا ���� أو ���و�� ِ

   .طر�2 ���و��, ا�� ���ر ����� ھو �� �����ر �� �5 اطرق: �ء، وا�ور ا���وي�5 ا���� اظ��

�oن ا+�oل إ�o ا��oم، �5+�oل : وأن ا��ر ظ���ت، وأن اA���ن �ور و-��ء، أي و�ذك ذ�ر $ ���� أن اA���ن �ور،
����o و��oم :ذكو�. وا��م �ور �<ر+�م �ن ا��ر إ� اA���ن $ ���� ��ذه ا��وار ,ظ��� $ ��� ���ھoل : �9ل ا

^�ور أ�� أراه؟: رأ�ت ر�ك؟ �15ل َُ رأ�oت  :و�o5 روا��o أ��o أراه �oور ��oذه ا��oوار؟ ��ف أراه؟ وھو ا��+ب: أي !ٌ
   .�ن +�س ا�ور: أي, 5<�ق ا�)��9 �ن ھذا ا�ور �ورا

َأ/رأ��م ا�:�ر و�و2دو��� ,�ن +�س ا��ر ا�� ��ر��5 ا��س: أي, �ذك أ�-� <�ق ا���ط�ن �ن ا��ر ْ َ+ ُُ َ َ ا��. �ورونََ ُ ُ ِ + .  

  

��  ا��	ذ�ب ���:�ر ��ن 6"ق �:
  

و�oذك ا+oن إذا <�o1وا �oن  إذا ��ن ا��ط�ن <�ق �ن ا��oر �5�oف ��oذب ����oر؟: و2د أورد ��ض ا�)�دة ����، و�2ل
^��ف ُ��ذ, ا��ر َ��   <�1وا ����؟ ُ�ون ���؟ و��ف ��ر�2م وھ� ��د��م ا

وو ��ن �<�و�2 , �5& ���� ��ذ�� ���ر ��ر�2, و�7ذى وو -رب ����� ط�ن ��ذب, ا�A��ن <�ق �ن اط�ن: �15ل أ�-�
<�o1وا  ا��oوو oم ��oن ا��oر , و�5 اJ<رة ��ذ�ون ���ر ��ر�2م, �<�و2ون أ�-� �ن ا��ر �ن +�س ا��ر، و�ذك ا+ن
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7�ون ����، وذك ��� ���ھد, ������ @ ��اذ�ن �)���م ا+ن @ ��C7oرون ��oرارة  أو ���� �C�را أن ا��رو��ن, وا
   .اJ<رة ��ت �ن +�س ��ر اد��� و�ن ��ر, ا��ر، وذك ���م <�1وا ����

$ ��� �وا ��ر�م ھذه +زء �ن ����ن : ���� و��م ورد �5 ا�د�ث ا���M 2و�o2 م�o�+ ر�o� نo� ول : +زءo�ر �o�
, ��ر اد��� ��رق �� �و-5 4���o ���وم أن  ���ن �Cل �رھ�+زءا 5-�ت ����� ����� و���ن: $ إن ���ت ��5�� �15ل
وا��oد �رھ5 ،�o��oون اoذ�ن ��oذ�ون ���o، وoو , �-��ف �رھT5 �oذا 5-�ت ����� و���ن +زءا, ��� ا�د�د �ذوب 5���

ْ��� ���رق �ن د<��� ��ن ��ر و��� �ن ا�Aس, و@ �د أ��م ���ر2ون 5���, ��7�ون  �د أ��م���وا <�1وا ���� @ َ.   

���o أن ���o�Cوا ��oور ������oم و�ؤ�ن أ�7o� �-oن �oم اo1درة, �ؤ�ن �7ن $ ���� <�ق ا�)��9 �ن ا�ور , @ �o�� وإن
�o�� ،�o��������o و��oم و@ أ�oد -و����oك ا-o��oزل ا��oك  �راھم ���o ھ���o9م ا�o1�> �oوا  $ ��o� �o�� ��oزل ���o ا

   .���ره

د��o� �oن : 5���oCل ��oورة ر+oل ��o1ل �o ,و�ن @ ��oون ذoك اo�A��ن, و�ذك أ�-� 2د ���Cل ��ورة إ���ن ���رو��
����َا��ك و���1دون أ�� ھو، وإذا ھو <���� ا َ و�7oل , ر�oد�د �oواد اo��, و��Cل �رة ��ورة ر+ل �د�د ���ض اC��ب, ْ
��� ������� و��م وھم ����ون ا $ ,M�o� �o� �o��Cْم ا<��� وoم �oروا �o أoCرا، وذoك د�oل  َ � ا�)o� �o�9ن  َ�o�� $

   .أو P�رھم, ا�)��9 أو �ور, �ن �ور ا��ر, ا��Cل وا���ل ��� ���ءون �ن ا�ور

َ��  :��� �5 2ول $ ����, ��م <���� �<ر��2 ا��رأرواح أو أ+ ��� أن ا+ن أ�-� أرواح @ �راھم، و�ذك ا���ط�ن
.:�ِ َآدم ? ��4::�م ا���ط�ن ��� أ6رج أ�و��م �ن َ ُ َِ ِْ ُ َُ ْ َ + ُ + َْ َ َ َ َ َ ْ ََ َ َ ْ َ

��� ��ر���� �وآ���� إ:� ���� ���ُا��:� �:زع �: + ْ ْ +ِ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ
ْ�را�م ھو و ��"� �ن   ُِ ُ ُ ِ َ َ َ َ َْ ُ

ْ��ث ? �رو:�م ُ ْ َ ْ ََ َ َ ُ
 ا+ن وا�) ��9�oرو��م �oن ��oث @ �oرو��م، �<oر�2م أ���oر��؛ ���oم: ����, ������ ���� ��: �2��� 

�  .و�س �� أ+رام, أو �م أ+��د �س �� 1Cل. أرواح <����، ھ�ذا <��1م $ ���

  

4�م�:س ا��
�P� وو Pظ�  

  

ا�<�و�o2ت، أ<�oر $ �oن +�oس ا�)�o�9  إن ��� ا���م أن �ؤ�ن ��� أ<�ر $ ���� �� �ن +�س ھذه: ���5 ھذا �1ول
ِ���ل :�2ل $ ����, وأ��م �ط�رون, أ��م ر�ل ِ 
ث ور��ع َAو �:A� ��:أو�. أ� 
َا��
�P� ر� َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ُ ََ َ ً َ ُْ َْ ٍَ ِ ِ ِ َِ ُ

 وھ�ذا أ<�ر ���7oم 

5دل ��� أ��م، وو ���ت أ+����م , +��ح ���� ا�)م � �����9 ورد �5 ا�د�ث أن +�ر�ل. و�ز�د �� ���ء, أوو أ+���
 �5رف �oذك أ��oم و�ن او�ول إ� �� ���ءون �Tذن $،, ��� �ن اط�ران <���� 15د أ�ط�ھم $ ���� أ+��� �����ون

� <�ق �ن <�ق��� $.   

7���ل� �Cُم 2د و��ُ�م $ ��� َ ^ �, ������o أ���oل اo�A��ن ا�و��oون: ��o�5م, َ�o�� $ ولo1�: وإن+ ِ َ  �f�ظ�ن �را/�f�� م��f"�ً َ َ ْ َِ ِ َِ َ َْ ُ
َ�����ن �	"�ون �� �4	"ون َ َُ ََ َ ُ ْ َْ َ َِ ِ ��9(�َ�	"�ون ,ھم ا ُ ْ ََ

َ�� �4	"ون  ُ َ َْ َ
أ��م ����ون ��� : أي, �د<ل �5 ھذه اJ�� أ���ل ا�1ب 

���>   .5����ون �� ����ون, �ط���م $ ��� ذك, ا�1ب أ���ل, ا����ل ا

�ْو��د :وھ�ذا �2ل $ ��� َ َ �:�f اf:L��ن و:	"fم ��f �و�fوس �f4: �f�� و:�fن أ fرب َ"6ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َْ ْ َْ ُ ََ َ ُ َ ْ َ َُ ِ ِ ِ ُ َ ْ َِ  �f�+إ��f� �fن ��fل ا�ور�fد إذ ��" َْ ْ ََ َ َ ْ َ ِْ ِِ ِ ِِ ِ ْ
ِا���"���ن َ ُ) َ َْ

ْإذ ا����ن  �� ا��� ِ"��َ َُ َْ ���ن �ن ا����ن و�ن ا����ل  	�د+َ"ٌ ِ َِ )ِ َ َ َ َ َ َ) ِ ِ ِ ِْ َ
�ن ا���ن , أ���ل وأ2وال ا�A��ن ����ن ���1��ن 

ٌ��ك ���ب ا����ت َ ْإذ ,ا���9ت و�ن ا���ل ��ك ���ب, َ �� ا���"���ن �ن  ِ"��ِ َِ َ ُ َ) +َ ْ ََ َ�f� دf�	  َا����ن و�ن ا����ل َ َ َ ٌَ ِ َِ ِ ) ِ ِ ْ
ْ�"f4ظ �fن   ِ ُِ ْ َ

ٌ ول إ? �د�� ر �ب ���د َِ ِ َِ ٌ َ ْ َْ + ِ ٍ َ
, �بو��� $ ���7 ر2, و�ذك ���د, ���ب أي ��ك: �ل إ���ن ��5�� ر2�ب و���د؛ ر2�ب: أي 

أو �)ھ�� ر2�ب ���د، ��5 ھذا د�ل ��� أن �oن ا�)�o�9 , وا���9ت ���د ,إ���� ��ك ا����ت ر2�ب: وأ�� ���د، و2�ل
   .���ظ أ���ل ��� ا�A��ن و�را���2، أن ����وا �� ���ل �ن و��وا

��oك اo���9ت إ@   ���������ث إ�� ��� ��ل ���9 @, ا���د�ث أن ��ك ا����ت أ��ر ��� ��ك ا���9ت ذ�ر �5 ��ض
+إن ��وب، ���o أن � �o�� ��7o���oر ھoذه اo���9ت ��� أن, ��� أن ����Uر! ا��ر: �1ول �, ��د�� ��7ره ��ك ا����ت ِ 

ِا���:�ت �ذھ�ن ا����Pت ِ َِ َ) + ْ ُ َ ََ ْ ْ
T5َذا أ�̂ر ���ت ��ك  َ�9�������2ون 5��م �)��9  :��دھ� ��5ذا، و�5 روا�� وإذا ��ل ���9,  ا

���ooر�� �oo�9(ل و�oo��, �oo)ة ا�+ooر، ��ooزل �)�oo�9 ا���ooر oo� �oo5)ة ا�+ooر و5 ,�oo5�oo���+ون oo� �oo5)ة ا��ooر ��
 ��ل o� �o5)ةأي �)��9 ا��ل، Cم ��زل �)��9 ا, 5���د اذ�ن ���وا 5��م, ا�+ر و�+���ون �4 �)��9 ا��ل �5 �)ة

   .5���د �)��9 ا���ر, 5�+���ون �4 �)��9 ا���ر, ا��ر

��9(�oم �o1در ����o ھؤ@ء ا �o�� ن��o�Aون اoظ���؛ �oّ��ظ ,��o�� $ ولo1�: �f�ُ َ
  �f4"6 نf�و �fن �د��f� نf� ت�f��	�ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َْ ْ َ ْ َ َ َ ُِ ٌ )

4��ِظو:f� �fن أ�fر ْ ْ ََ ْ ِ ُ َ ُ َ
 �ِ  ,���7o ھoؤ@ء �o1ب ھoؤ@ء: أي: ���o�1ت. ا���o�1ت ھoم ا�)�o�9 اoذ�ن ����2�oون o5��م ھoؤ@ء +
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nوا<�ط��� ا+ن وا�وام وا���ع ,و �<�وا �ن ��ظ� @<�ط��� ا���ط�ن: ���ظو�� ��7ر $، 5�1ول �5 ��ض اروا��ت َ َ ْ ,
ْ�ن ���ظ� ��7ره $ ���ظ�، و2د و�لو�ن , و��وھ� �ن ا��داء َ.   

��o�� $ نo� ظo���, وأ�oل ا�o�� $ ل�o2: نf� لf ْ َ ْ ُ
ِ��"fؤ�م ���"�fل وا�:��fر �fن ا�fر��ن  َِ ْ + َ َ ْ ََ ِ ِ + ُ ِْ + َْ ُ �o��� ؤ�مo���:  م�o�ر��

إذا +�oء  و���م $ ���� ���ظ ��� آدم ,�5ذا +�س �ن ا�)��9. ��7ر ار��ن: �ن ار��ن أي����ل وا���ر , و���ظ�م
, ر��oم أ��o+ �oس ا�)��To5 �o�9م <�o1وا ���oدة, و����، وأ�� �� م �o1در ��To5م ���ظو��o�� �o ا1در اذي ���� $ <�وا ����

ْو�� �ن :�1ول $ ����. و�ذا و��وا �1وة ا���دة َ َُ +/. ا�� َ ْ��وات وا�رض و�ن �:fده ? �f����رون �fنِ َ َ َْ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َِ ْ َ َْ ِْ ِِ َ
َ���د��f و?   َ َِ ِ َِ

َ�����رون ����ون ا�"�ل وا�:��ر ? +َ َ َ ْ ُ ) َ ُ ُ ْ ْ َ+ ََ َ َ �4�َرون ِ ُ َُ ْ
و��oوا . َو�oن ��oده, �1ر�� �5 اo���وات: يأ, و��وا ���7م ��ده :أي 

���oون �oن  و@, و@ ���oون, و@ ����ون, @ ���رون: أي, و@ �����رون, ����رون �ن ا���دة @, ���7م @ �����رون
ُ@ ���ُرون, و��2م ���: أي, ����ون ا��ل وا���ر. ا���دة ْ    .����ون @: أي, َ

��9(��موھذه وظ���9م وأ, ھذا +�س ا���.   

���� و��م �2ل ورد �5 $ ��� ��� �9oط، �5 �o���o �و-4o أر�4o أطت اo���ء و�oق ��o أن :َ�د�ث �̂ر ��� أ�-� أن ا
�س 5��� 5راغ و@ �و-4 أ���4: أي أو ��+د, أو را�4, و��ك 9�2م أ���4 إ@ , �o�9(��� ��ل �oل اo���وات �U�oو

أن <�o1وا إ�o أن �o1وم  و��oوا �7oن ���oم �) �o�9�o+ودا ��oذ.  و���oد,و�2�oد, و9�o2م, �� ��ن را�4 و��o+د, <�1وا اذ�ن
������oد��ك �oق ���د�oك! �����oك! ��o ر���o :وأ�� إذا ��ن �وم ا1����o �1وoون, وھم �+ود أو ر�وع! ا �o� , مo �oإ@ أ��

���د�ك �� ��د��ك �ق, ��رك �ك ���9 !�وا��رo5وا ��o�7 أھoل , و�ر5وا ���� ���o1�> �o, ���م �ر5وا �ظ�� ارب ���
   .وأھل أن �ر�4 � و��+د، ��5ذا ��ن ا��را�5م, ���د أن

َا�)��9 اذ�ن أ�ر�� �7ن �ؤ�ن ��م T5ن, و��ل ��ل ْ ِ �ظ�� �ن, و��دق ��م, ُ ���ْ<��1م د�ل  أن <�oق $ : ����o, <��1م َ
�����o ا�رض �oن اoدواب وo1C �oل،, وo+ �o�م ,وo+ �oرم, <�oق اo�A��ن اoذي �o وزن: ���5, ���� أ�وا �o� ك و�oذ

����o�ور و�� أ�طوا�)�o�9 اoذ�ن ھoم +�oس �oن P�oر +�oس ھoذا اo�A��ن @ , واo���ط�ن, و<�oق ا+oن ,وا��وا��ت وا
ُْ�oرون �، <�o�1م �oن, و�oؤ�ن ��oم ا�ؤ��oون, و�oن ���o1ق و+oودھم ,َ�o�� $ قo�> نo� ��7مo� د2ون�o�أرواح و .�o��� :

���T5 <���� �ورا��� �<ر��2 ا��ر، و@ �ك أن  -إن ��ن ھ��ك أ+��د-وأن أ+��دھم , ��م أرواحأ, ا��ل 5��م ارو���
���ق، وأ�� �>�ظ�� ا �����oرف ر��o، و��oرف �oق , و���oرف ��o, �ل ��ء 2د�ر، وأن اذي �ؤ�ن �oذك ھذا د�ل 

����  .ا1راءة �وا�ل. ر�� 

  

   �ض ا�رواح

  

��ن، وا�oo)ة واoo�)م ���oo أ�ooرف ا�ر��oo�ن ����oo��� �ooد و���oo آoo� �oo�م $ اooر��ن اooر��م، ا��ooد &�oo� رب ا
��� �2ل: �2ل: ر��� $ ����: و���� أ+���ن �2ل ��Cد $ �2ل: �د�� ��Cل: �د�o2 ديo�� نoا� ��Cن : �د���o� �oأ<�ر�

 ��ن �+�ھد ر��� $ ��� M�+� ن ا�ن أ���َوا�:�ز��ت ;ر � وا�:��ط�ت :اCوري  + +ِ ِ َِ ًَ ْ َ ََ ً�ط� ِ   . ا�وت: �2لْ

��� �2ل: �2ل ��Cد $ �2ل: �د�� ��Cر �2ل: �د�وھب �ن +ر ��Cد� : ��ن ا��م �ن �+�ھد ر��� $ ��� ���� ��Cد�
�ْإ? أن ��ط=  "و��م : �5 2و ُ ُ َُ +ُ + َ َ ْ َ   . ا�وت: �2لِ

��د $ �ن ���د �ن ���د �2ل: �د��C أ��د �ن ��ر �2ل: �2ل ��Cل: �د�o2 م��o� أ�و ��Cل: �د�o2 ر�o��: �oد��C ھo��م �oن 
��م أ��ن : �2ل زھ�ر �ن ���د ر��� $ ����: �د��C او�د �2ل� ./ٍ ِ َِ ٍ َ   . أ��وا 5�� �ن ا�وت: �2لَ

�: و�د��C 5-�ل �ن ��د اوھ�ب �2ل: �2ل��� �ً�"وا وا�ر�وا ھ:��P : �د��C ا�-ر �ن إ�����ل ر��� $ �5 2و ْ ُِ َ ُ َ َ ُ
  . @ ��و�ون: �2ل

��د اوھ�ب �ن ���د �ن ��2دة ر��� $ ���� : و�د��C 5-�ل �2ل: �2ل ��Cآ�:�ن �د ��َ�د�ون /��� ��ل /�� َ ِْ ِ ٍ ِ َِ َ ُ ََ ) ُ : �2لِ
  . �ن ا�وت

� �o2ل�د��C ���� �ن ��د $ �ن ���د : �2ل�o�� $ ن �+�ھد ر�����o� �oن أھoل : �ن ���م �ن إ�راھ�م �ن ���رة 
  . ��ت ��ر و@ �در إ@ و��ك ا�وت ��� $ ���� و��م �ط�ف �ل �وم �ر��ن
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��د ا��د �2ل: �د��C إ�����ل �2ل: �د��C ���د �ن را45 �2ل: �د��C أ��د �ن ���د �ن �ر�M �2ل: �2ل ��Cت : �د���
إن ا�)��9 اذ�ن �1ر�ون ����س ھم اذ�ن ��و5و��م و����ون �م آ+��م T5ذا ��ن �وم �oذا :  ���� �1ولوھ�� ر��� $

ُو�و �رى إذ ا�ظ���ون /. ;�رات ا��وت وا��
�P� ���طو أ�د��م أ6ر�fوا أ:f4��م : �وC ��5م 2رأ ُْ ْ ْ َ ََ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َُ ُ +َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ْ َ ََ ِ �o�Jر اo>آ �oإ
�ْ ل ��و/��م �"ك ا��وت ا�ذي و�ل ��م : أ�س 2د �2ل $ ����: و2�ل وھب ر��� $ ��� َ ْ ُْ ) ُ َِ ُ ْ َ َ َ َِ ِ+ ْ َُ + إن ا�)�o�9 . ��م: �2لُ

  . و5وا أ����� د�5وھ� إ� ��ك ا�وت وھو ����2ب ���� ا���ر اذي �ؤدي إ�� �ن ����إذا �

���ر �ن <�د �2ل: �د��C ���د �ن إدر�س �2ل: �د��C او�د �ن أ��ن �2ل: �2ل ��Cط� : �د�وا�د��C ���د �ن ا��ن ا
 اد��� ��ن �oدي ��oك ا�oوت ���ز�o اطo�ت :���ت ا��م �ن ����� ر��� $ ���� �1ول: �ن ��د $ �ن �و�س �2ل

  . ��ن �دي ار+ل

���د $ �ن �و�� �ن إ�را9�ل �ن ���ر ادھ�� �ن ا�oن ا��o�C : �د��C أ�و ���ود �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل ��Cد�
����o و��oم : ا���� ر��� $ ���� �2ل $ ��o� وتo��oCل اطo�ت إن اد��� ����� و+���� ��ن �oدي o>5ذ ��oك ا

7�� إذا ���oت �����o؟ �o2ل: ��� �)��9 ار��� و�)��9 ا�ذاب، و�2ل P�oره�o5 ر�o��: اo��ف �oCل ا�oرق �o2ل: �o2ل 
�ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo��7�5 وھ��  . �oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooد

�oد� ��C�oوة أ<�ر��o أ�oو �o<ر �oن : 2رأت ��� ���� �ن ��د ا��ك o�2ت �oد�Cم ا�o1رئ �o2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
�1ول �1 +�ر�ل ��ك ا�وت ������ ا�)م ���oر �oذا و�oذا :  �ن ��ك ر��� $ �������ت أ�س: �ز�د ار�2�� �2ل

ھ�ھ�� ��رة آ@ف وھ�ھ�� �ذا �15ل : ��ف ���ط�4 �2ض ا���س ��د او��ء �2ل: �15ل ار�2�� 2د رأ�ت ذك ا��ر �15ل
  . �زوى � ا�رض ��� ���A ��ن �دي ���75ول ��دي �ذا و�ذا: � ��ك ا�وت

�دC ��Cور �ن �ز�د �ن <�oد �oن ��oدان �oن ���oذ : �د��C او�د �ن ���� اد���1 �2ل: �د��C ���د �ن ��ل �2ل: �2ل
إن ��ك ا�oوت �ر�o� �o� co��� �o�ن ا�o�رق وا�oUرب To5ذا ا�o1-� أ+oل ��oد �oن اoد��� : �ن +�ل ر-� $ ��� �2ل

  . تاJن �زار �ك ���ر ا��وا: -رب رأ�� ���ك ا�ر�� و�2ل

� �2ل: �د��C ���� �2ل: �د��C ���د �ن ��ل �2ل: �2ل(���رو �ن ��oر �oن : �د��C ��ص �ن ��د ار��ن ا ��Cد�
�ن أ��� ر��� $ ���� ور-� ��� �2ل �������o و��oم ���o ر+oل : +��ر �ن ���د �ن  $ ��o� $ ول�د<ل ر

�� ��ك ا�وت ارo5ق : �� �15ل ر�ول $ ��� $ ���� و��م��وده �ن ا����ر، T5ذا ��ك ا�وت ���� ا�)م ��د رأ
���ن �o��� �oد إ��o2� �oض روح ا�oن آدم 5��oرخ : ������ ��T5 �ؤ�ن �15ل�o5 قo�5ل �ؤ�ن ر�� ��T5 د��� ��أ��ر 

�ودة و�ودة، ا�ذر ا�ذر و�� <�oق $ �oز و: أھ�� 275وم �5 +��ب �ن ادار 275ول �+oل و$ �� � �ن ذ�ب وإن 
 �oإ� �o�� راتo� سo�> �o���ن أھل ��ت �در و@ ��ر و@ و�ر �5 �ر و@ ��ر إ@ وأ�� أ�����م 5�� o� �o5ل �oوم و
�رف ��U�رھم و���رھم ���م ���7��م، و$ �� ���oد إ��o @ أo2در أن أ�o2ض روح ��و- �o�� �o��oون $ ���oرك �

  . و���� اذي ��7ر ��1-� 

�د��C ���د �ن ا�o�ن �oن ��o�ب �oن ��oرز : �د��C إ�راھ�م �ن ا+��د �2ل:  روح �2ل�د��C أ�و اط�ب أ��د �ن: �2ل
ب ا1ط�ن �ن ا��ن ر��� $ ���� �2ل: �2ل�P ن�M ا�ري �� ��Cم: �د�o�و �o��� $ ��o� �o�و���oف : 2�ل 

Cم ا��زع �ن +و�5 ���ود أد<ل �5 +و�5 � ��ب �C�رة ���ق �ل ���� ��� ��رق �ن �رو�2 : و+دت ا�وت؟ �2ل
  . �ز�� �د�دا 15�ل � �� ا�ن ��ران 1د ھو�� ���ك ا�وت

�د��C أ�و اط�ب أ��د �ن روح و�د��C أ��د �ن <�د �ن ���د �ن ���� ا�را�� �ن <��ف �ن ��ر�� �ن : �2ل
�� �ن ��oب �o�ث �oن آدم أن آدم �o2ل: ��ب ر��� $ ���� �2ل��� ا�oوت �� �o��o رب أر�o: إن �5 ��ض ا��ب ا

 ����o� ن�oك أ�����ظ�م ھو��، وإ�� أ�زل  ���أ�ظر إ�� 75و�� $ �ز و+ل �� آدم ��وت ���ت @ �1وى ��ظر إ
��ظooر إ�7oo5 ،�ooو�� $ �ooز و+ooل إoo�� �ooك ا�ooوت ����oo اoo�)م أن اھ�ooط ���oo آدم oo� �oo5ور�ك ا���7oo� �oo ا�����ooء 

 �+�ر�ل وإ�را5�ل و��ك ا�وت ��o��م اo�)م أن اھ�طoوا ���o آدم وھoو وا��ط��ن ا�<��ر 75و�� $ �ز و+ل إ
س ��ن ا+��ل، و2د ھ�ط ���� ا�وت �5 �ورة ��oش أ��o2 Moد �o�ر �oن أ+����o أر���o أ+���o�+ ،�oح �o5 اoCرى �+
�Uرب o� �oدر أ�o�ض وأ��oر وأ��oر وأ<o-ر وأ�oود، وإذا �o� ح�o�+رق و��و+��ح 2د +�وز ا���وات و+��ح ��

� ��ذا5�رھ� و+���� وP��-�� و���رھ� وإ���� و+��� وط�رھ� وھوا��� وا<15�o�ن و��o �و�o واoCرى و��o �و�o اد��
 �o5 @إ �o����� @ ن�o���د $ ���� o1� �o5رة �oدره ��<رد�o ا���o1ة �o5 أرض o5)ة، و�o أ ����إ� ا����� اذي 

�oo�� @ �oo��+وأ ���oo-و� �oo5 @رھ� إ�oo�� @ �oo��+وأ ���oo-و� @ �oo��+م وأ(�ooرھ� إ@ ��F��ooء وا�ر��oo�ن ��oo��م ا
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���ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo-و� �ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo5 @رھ� إ�ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo�� .  

��75 أ+��� ا�و��ء وأھل ط��� $ ���T5 ا��رى ا�� ��o�رون ���o5 �o ا���oة اoد��� وأ��o أ+���o ا���oر  �o��T5�5��o�د 
(����� �575ق ��oد و��1ر�ض و�)�ب ���5 �ظر آدم ��� $ ���� و��م إ� ��ك ا�وت ���� ا ���U� م ��ق و<ر

�ر�2 ��ن �5 �+�ري �رو�o2 از��oران �o15ل M�ر�م ��أ ����ذا : oوھ� ،�oآدم ����o اo�)م ��o رب ��o أ�oد ھoذا وأھو
�م��� . �ذوق ذر��� ا�وت 75و�� $ �ز و+ل إ�� أ�ظم �7ن ذر��ك إ��� �ذو2ون ا�وت ��� 2در أ

  

�ْ fل :�1ول $ ��� ُ
 f�ك ا�f"� م��f/َ��و َ َ َْ َُ ْ ُ ْوت ا�fذي و�fل ��fم+َ َُ )ِ ُ ِْ ِ+

 �o�7� رo�>ذا أoس ذوي ا�رواح ھ��o+� لoل , ]و��o2 ،��-o�1�
����: ���+ َإذا ��ء أ�د�م ا��وت �و/�� ر�":� وھم ? �4رطون َ ُ َُ َ + َ) ُ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ ََ ُ ْْ َُ ْ َ ُُ ُ َ ِ �َوھو :و�1ول $ ��� ُا�ذي ��و/��م ���"�ل و�	"م  َُ َْ + +ْ َ َ ْ َ َِ ِ ُ َ+ ِ

+�fffffffffffffffff� �fffffffffffffffffر��م ���:��fffffffffffffffffر fffffffffffffffffAم ُْ ِ َ ْ َ َ َ+ ُِ �fffffffffffffffff�/ م�Afffffffffffffffff	��ِ ِ ْ ُ ُ َ ْ َ .  

و�راد �� �2ض ا�رواح ��و�5ة اذي ھو ا<روج �oن ھoذه  �5 2د �راد �� أ<ذ ا�رواح، ا��ل ���� �5 ا�وم Cم ردھ�،ا�و
 ر-� $ ��� أ<�ر �7ن ��ك ا�وت ���7 ��د رأس ا��ت 2رب ا���ور �ن ا�راء ا���ة، و�5 �د�ث �2ض ا�رواح

ا<ر+�o أ����o اoروح اط��o��� �oت C:  �o5م �<�طب رو�� 5�o1ولوو ��ن �����، , وو ��ن ����, �و�� وو م ���ر
و�o5  اo��1ء رب P�oر oP-��ن o>�5رج رو�o� �o�� �o��ل ا1طoرة �oن o5مو, اط�ب، ا<ر+� إ� روح ور���oن ا+�د
   .أي @ ��C7ر ��� رو�� ��� ��ل ا��رة �ن ا�+�ن ��ل :روا��

$ وoP-ب  ت �o5 ا+o�د ا<��oث ا<ر+�o إ �o�o<ط �oنا<ر+� أ���� اروح ا<��o��� �C: أ�� ��1ل � وذ�ر �5 ا��5ر
اo��ود ھoو �د�oدة ��o رءوس ��o����  ���5رق رو�� �5 +�ده و���ز��� ��� �� �o���oزع اo��ود �oن ا�oوف ا���oول؛

�<����� ���� 5) ��زع ��� إ@ ��oد�� ��1طo�� 4oك اo��رات  ���و�� إذا ���ت �5 و�ط ا�وف و�5 و�ط اUزل ��ب
U   .��5ذا ھذه اروح �5 +�د ا��5ر ����ق ��رو�2 و����� و�د�� 5) �<رج إ@ ��دة زل 2ط�� �د�دا،�5 ذك ا

ًوا�:�ز��ت ;ر � وا�:��ط�ت :�ط� 2د 5�ر �ذك أول �ورة ا��ز��ت َ ًْ َ + +ِ ِ َِ ْ َ ََ  ,��زع �ز��, �ت أرواح ا���رإن ا��ز�: 15�ل ِ

و�4 ذك 15د ��دد , $ ���� @ �ك أن ھذا ��7ر. ��ل و@ ��س �7م 5���: ���ط أي, ��ط أرواح ا�ؤ���ن: وا���ط�ت
��ن و��ون ا���� �5 ذك ز��دة��   .و����ر ��C ,���9وا�� و�Cرة ������ ا�وت ��� ��ض ا

ُ ����ه أ�� ُ��دد:2�ل ا�ؤ�ن ��وت ��رق ا+��ن ورد �5 �د�ث ^ , و�ن ا�دة, ���� ا�وت ��� ��رق +���� �ن ا�م َ
 :و��o�M و+��o و�o1ول, ���� و��م �5 آ<ر ����� أو ��د ا�وت أ<oذ ��oل �د��o و5�ر �U�ر ذك، وروي أ�� ��� $

��� ا�وت ���ْأو ھون ��� ا�وت ا��م أ [ َ ,��� ���َوھون ��̂� ��oرا��، 5�oدل , ا�وت ]أو أ َ َْ ���o أن ا�oوت �oد�د] ,
   .ا+�د <روج اروح �ن: ����

�س �C+ د�+oم ��U�oر , و�س 5�� إ�o��س, 5�� �ر�� وھذه اروح ا�� ���ر ھذا ا+�د إذا <ر+ت ��� ��1 ا �o4 أ�o�
��ن، وھ�oذا أ�P �-o�oره �oن  �ن أ���، و وزن �2ل ا�وت ���ظ�، Cم�o�وزن ��د <روج رو��o� �o ظ�oر o5رق �o�ن ا

ْو�� �ن $ ���� أن ا�رواح �5 ھذه ا�+��د ذ�ر أ��� ���ر إ� $ و��وت �� ذ�ر. �تا��وا� ِ َ َدا�� /. ا�رض و?  َ َْ ْ +ِ َ ِ ٍ َ
ٌط�Pر �ط�ر ��:���� إ? أ�م َ ْ َ َ ُ َُ + ِ ِِ ِ َِ ٍ َ

ْأ����Aم �� /رط:� /. ا����ب �ن �.ء Aم إ�� ر��م  + ِْ ) َ ْ + َ َْ ْ ُِ ُ ْ َ ٍَ َ َ َ ُْ ِ ِ ِ ِ َ
َ���رون  ُ ْ َُ

اoدواب أ�o�� �-oوت  5+��4 
أو o�2ل , oو وزن �Co) ا��oش o�2ل ذ���o. أCرھ�o و�س �ظ�ر, ��� ��وت ا�A��ن و�و��� �<روج اروح ا�� ���ت 5���

^���، وإذا ��ت ��ف أ��� دون أن ُ�oذ�� إ@ 5رق ذك ادم اذي <رج ��د ذ ,�و��، Cم وزن ��د �و�� �� ظ�ر ھ��ك 5رق َ
ْ��ر ھ��ك 5رق �� م ِ 7م و����م �س �� �C7�ر 1C �5ل وز��، و�4 ذك, 5دل ��� أن ھذه اروح <����, َ�� ���T5 ,و��س ,

   .و��د ���ر���2 +�دھ�, و��ون �� إ���س ��د ا�وت

���� و��م �2ل �5 �د�ث ا�راء $ ��� ���وا�1ط�oع �oن  ,إن ا�oؤ�ن إذا ��oن �o5 إ�o�2ل �oن اo>Jرة: ا���ور أن ا
و�����ن �oن ا+�5 ،�o�o�+�ون ��o� �oد , ا+�� و��وط �ن,  أ���ن �ن ا+�����م, �زل ���� �)��9 ��ض او+وه, اد���

ا<ر+�o إ�o روح ور���oن ورب P�oر , اروح اط��o��� �oت �o5 ا+o�د اط�oب أ����: و��7�� ��ك ا�وت 5�1ول, ا��ر
ا����oن  o�� �5ك��� �+���� , ��� ��ل ا��رة �ن ا�+�ن، T5ذا أ<ذھ� م �د��� �5 �ده طر�5 ��ن P-��ن �5�ل رو��

و@ ��رون ��F �ن , ���دون ��� و�<رج ���� �7ط�ب را��9 و+دت ��� ظ�ر اد���، Cم, و�5 ذك ا��وط وا�����ن
   .-  ��7�ن أ����9 ا�� ���وا ���و�� ��� �5 اد���-�ن 5)ن 5)ن: �� ھذه اروح؟ 5�1وون: ا�)��9 إ@ �7وھم

]وأ��oم ُ���ُ�و���o أو,  �5ذا د�ل ��� أن ا�) ��9�o�1-ون ا�رواح-��&  ��وذ-وذ�ر �5 ا��5ر -د ذك وأ�� , �o��oذ�و��� َ
�o إ�o��س �o5 ا+o�د، وأ��o ا+o�د �o�T5 @ وأ��� ��C7ر �ذك، وإن ���ت 2د �5ر2ت, أو ��س ���ذاب, ��س ���م �o1�� 

��د�� ��� ���ء, ور���5 و��ون �را�� و�ظ���, �ل ����, اظ�ھرT� �  .إ� أن �7ذن $ ���
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   درة �"ك ا��وت �"� اL���� �= ����د ا����/�ت

  

� وآ<ر ��oوت o5, ��وت �5 ا��رق وإ��� ���ھد أن إ�����, وإن ا�رض ��را��� ا�طراف, إن اد��� وا���: Cم 2د ��1ل
��ك ا�وت �5 ھذا و�5 ھذا؟ ��oف ��oون �o5 اo�رق و�o5  أو ��رات ��و�ون �5 �ظ� وا�دة، �5�ف ��ون, ا�Uرب

�ooooooooooooooooooظ� �oooooooooooooooooo5 دooooooooooooooooooك وا�oooooooooooooooooo�� وooooooooooooooooooرب وھooooooooooooooooooU  وا�ooooooooooooooooooدة؟ ا

َاذي �oU�ُل 5��o اC��oب ا��Aء-����� �� ذ�ر ��� أن $ زوى � ا�رض ��� ����7 ط�ت  ْ ُ- .�o��� ت�oط��oء : ھoذا ا
� ��� ��-�1�o��ء، و�oذك أ�o-� , ��1ض ���9 أف �5 �ظ� وا�دة، و�5 طر�5 وا�دة ��5 2درة ��� أن���ر ��ن �د��، 

ُ�و/��f ا�)��9 اذ�ن �o�1-ون �ظ�oم ا�رواح, �)��9 ��� ْ َ+ َر�f":� وھfم ? �4رطfون َ ُُ َ) ُ َ ُ َُ ُْ َ
� �o�o2 ����oول $ و�o5 اJ��o ا 

�َوا��
�P� ���طو أ�د��م أ6ر�وا أ:4��م ا��وم :��� ُ ْْ َ َ ُ ْ َ َ َْ َ ُْ ْ ْ َُ َُ َ َِ ِ ِ ِ ُِ
ِ��زون �ذاب ا��ون  ُ َ َ ْ ْْ َ َ َ ُ

 �<�ط�ون ھؤ@ء اذ�ن �-رھم ا�وت 

ُأ6ر�وا ِ ْ َ
ُأ:4��م  ُ َْ ُ َ

   .�5<رج أروا��م، �1�5-�� ھؤ@ء ا�)��9, أروا��م: ���� 

ا����oن وذoك ا��oوط  5�+��و��o�� �o5 �oك, أن ��ك ا�oوت �oC ،��-o�1م �o>7ذھ� ��o�� �oك ا�)�o�9: اروا��ت ��5 ��ض
و� ا���ن �ن , وإذا �2-ت ا�رواح ��T5 ��1-�� ���م ھ�� و�ن ھ��و��وه، و�5 ��-�� أن ا�)��9 ��1ض ا�رواح �ن 

  .ذك

  

  � �	��� ھو ا�ذي ���ض ا�رواح

  

وأ��o� �o أ�oد ��oوت , ����ل وا���oر و@ �ك أن ا��ل أن $ ���� ھو اذي ��1ض ا�رواح إذا ��ء وھو اذي ��و��5م
� و��7oره و�1در��o، وoذك�o�� $ إ@ �1-�ء ��o�ولo1� وتo�إ���o @ أ�o2ض روح ��و-�o إ@ �Toرادة $ : �� أن ��oك ا

�� ھoو اoذي ��o1ض ا�رواح ��7oره, و�1در�� ,و��7ره, ����o�� &�o5 ،�9�-1و� ,��o�� ل�o2: �ُ f��َو/� ا�:f4س ��fن  + ِ َ َ َُ +ْ ََ ْ

��َ�و��� وا��. �م ��ت /. �:�� َ ُ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ َْ ْ َ +
�� ا��وت و �"� �C  .ك ا�����/َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َُ ُْ َ +َ َِ ٍ�ر�fل ا�f6رى إ��f أ�fلِ َ َ ْ َُ َ ِْ ْ ُ ُ ِ ���f�ًّ َ +��fو/� ُ َ َا�:f4س  ََ ُ ْ َ ْ

��َ��ن �و� ْ َِ َو�oل �)�o�9 ��وت �Tذن $، �4o أ��o: ����, َ��سَ$ ���� ھو اذي ��و�5 ا� َِ ھoؤ@ء ا�)�o�9 ھoم اoذ�ن , ^َ
َو@ ���4 �ن أن ��ون ا��ُك وا�دا ��1ض ��9ت �5 ��ن وا�د ��7ر $ ���� ��1-ون ھذه ا�رواح �Tرادة $ و�1در��، َ ْ.   

وم ��Cت ذoك �o5  ا���� أن ا��� �زرا9�ل م �ذ�ر ا�م ھذا ا��ك اذي ھو ��ك ا�وت �5 �د�ث ���M، وا���ر ��د
َوذ�ر �5 ��ض اروا��ت، و�ن, د�ل ِ م ����د إ� د�ل ���M أن ھذا ا��� ُ.   

�زرا9�oل إ�oرا5�ل و�oذك, 5��o 2راء��oن أو ����ل �5 2راءة ����9�ل أو +�را9�ل ا��Cت �ن أ���ء ا�)��9 +�ر�ل �oوأ� 

�5�د�ث 5�� -��ف ��ذا ا@�م.   

ْو:�دوا :�2ل $ ����, ��ء ��ض ا�)��9، ذ�ر �5 ا1رآن ا�م <�زن ا��رأ� ھذه ََ َ
َ�����ك ���ض �"�:� ر�ك  ُB َ ْ َ َ َ ََ َ ِ ْ ِ ��5ك ھو  ِ

�� <ز��، �2ل ���� ، ا��ر 2د ذ�ر أ�د <ز�� ا��ر ���� $: ��"�َ + �� /وج ُ�/ .�ٌأ� ْ َ ََ ِ ِ ْ �م 6ز:��� أ�م ���Iم :ذ�رُ�I� ٌ َ َ ُ َِ َِ ُ ُ َ َ َْ ْ ْْ َ ََ َ
 .  

  
��P
  �"ك ا��وت �ن �:س ا��

  
�oم ا�رض ��o�� $ ر>o� ن�ذoَوا���ل أن ��ك ا�وت �ن +�oس ا�)�o�9 ا َو2̂ر���o إo��م،  ,^َ َ , oCم ھ��oك ����o ا�oوتَ

وھoو , ھذا ا�وت 2�ل إ�� <�ق �ن <�ق $، و�س ھو ا��oك. ا�رواح أو <روج, ا�وت اذي ھو �2ض ا�رواح: ����
َاذي ُ�ذ�Mُ ��ن �  ,و�� أھل ا��ر <�ود 5) �وت, �� أھل ا+�� <�ود 5) �وت: َوُ��1ل, ا+�� وا��ر ْ�o�� $ ء���وھو ��� 
ُ��دق ��� أ<�ر�� $ ���� �� �ن +�س�ؤ�ن �ذك، و [ َ ُ ��9(�و�وت �� ��ء $ ���� , و�ن +�س �وت ا�A��ن, <�ق ا
� أ��م و$. �ن ا��وا��ت���.   

 ��9(�� �oزوي �o , �5 ذ�oره أد�o وأ��د�oث و2د ورد.... ��ك ا�وت ذ�ره $ ���� .. �ن +�س ا�o�� $ أن �o�� رo�
� �o� �-o�1ن , أ���� ��ط�تا�رض ��� ��ون�o�� $ رهoن أ�o� �1ض�ظ� وا�دة، �ْ��ظر إ� أ��2ھ� وأد��ھ� �5  َ 

ٌذ�ر �5 ھذه اJ�� أ�� ��ك. ا��وات و��وھم َ َ ِ ْ ل ُ ُ
ِ��و/��م �"ك ا��وت  ْ َ َ َ َْ َُ ْ ُ َ+

 ��وذ�ر �5 آ�� أ<رى ا��� � :)��9 �5 2و

�f��+ َ �:"f�ر �f�/وت �وf�د�م ا�fء أ��f� َإذا ْ َ ُُ ُْ ُ َ ْ َ َ َ َُ ُ+ َُ َ َ َوھfم ? �4رطfون ِ ُُ َ) ُ ََ +�oءه ��oك ا�oوت �و�o�5 ر����o، و��oون  إذا: ����oه: 2�oل ْ
����ٌاروح �)��9 �ر���م $ ���� 5��و5و�� �1ض ��كأن ��ك ا�وت ��1ض رو��، Cم �: ا َ.   

�زoت إ��o , وا�1ط�oع �oن اoد���, ا��oد إذا ��oن �o5 إ�o�2ل �oن اo>Jرة أن :اطو�ل و5�� ا�راء ورد د�ل ذك �5 �د�ث
و��7�o�� �oك , ا��oر 5��1ون ��� �oد, و�����ن �ن ا+��, و��وط �ن ا+��, ���م أ���ن �ن ا+��, او+وه �)��9 ��ض

,  إ�o روح ور���oنا<ر+�o, ا+o�د اط�oب ���oت �o5, ا<ر+�o أ����o اoروح اط���o: 5�+�س ��د رأ�� و�1ول, ا�وت
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�5َ�لn رو�� �ن +�ده ���, ورب P�ر P-��ن ُ ْ��لn ا��رة �ن ا�+�ن، T5ذا �2-�� م �َد��� �5 �ده طر�5 �o�ن َ َ َ ُ , �o��
�7ط�ب راo� ��9�ك  5�<رج ����, و���دون ��� إ� ا���ء, وذك ا�����ن, و�5 ��ك ا����ن, ذك ا��وط �+���� �5

   .إ� آ<ر ا�د�ث و+دت ��� ظ�ر اد���

ُ�و/��f :ھoذا 5��oون 2و�o و���o, وذ�ر -د ذoك �o5 روح ا�5�oر ْ َ+ َ �:"f�َر ُ ُ ُ �o�����oك ا�oوت o�2-وه ��oد�� ��o1ض  :ا
ُ�و/��f :و��وه، ھذا ھو ���ل 2و�o, ا��وط و�5 ذك, أ<ذوا رو�� و+��وھ� ���ك ا����ن, رو�� ْ َ+ َ �:"f�َر ُ ُ To5ن  ,وإ@ ُ

   .ا��ل أن اذي ��و�5ه ھو اذي ��1ض رو��

���� �ِوا��
�P� ���طو أ�د�� :أ�� 2و ِ ِ ِْ َ َ ََ ُ ُ َ َ َم أ6ر�وا أ:4��م ا��ومْ ُ ْْ َ َ ُْ ُ ْ ُْ َ َ��زون �ذاب ا��ون ��� �:�م ��و�ون �"f�; � �fر َِ ْ َ َ ُ َ َ ْ َْ َ ُ ِْ + َ َُ ََ ُ ْ ُ َ ُْ ِ ِ 

َا��ق و�:�م �ن آ���� �����رون ُْ ْ َ َ َ َِ ْ َ َ ُ ْ ُِ ِ ْ ) ْ
ْأ<oرج : أن ا�)��9 �1ول ����o-ر :إن ھذا ��د ا@��-�ر: 2�ل. �)�5��9ذا 2ول ا  ِ ْ َ

َ���ز���o وُ�<رُ+��o ھoو ��oك ا�oوت اoذي ��o1ض ا�رواح، و���o ھoذا  وأن اذي, أ<ر+وا أ����م: و����-ر�ن, ���ك ِ ْ

ُ���طو :2و�و��ون , أ<ر+وا أ����م: وا�)��9 +���� ھم اذ�ن �1وون, ��ك ا�وت ��ون اذي ��1-�� ِ ِأ�د َ ْ ْ��مَ  إ�� ِ

�oذاب �رواح ا���oر أ��م ��طوا أ�د��م ��� ��1ض ��ك اoروح ��oد�� �<oرج �oن +o�دھ�، وإ��o أ��oم ���oطو أ�oد��م�� ,
   .و��Cواب وا���م �رواح ا�ؤ���ن

� o2 �o5ول $. وإ��o ا�o�ط ���oذاب, أن ا�راد إ��o ا�o�ط ��ط�oء: ده���ط �: 2و�م وا��ل �5�o��: ?َو َ��	fل �fدك  َ َ َ َ ْْ َ
ِ�M"و�� إ�� �:�ك و? ���ط�� �ل ا���ط ِْ َ َ ُ ْ َ ُ َْ َ َ َ ُ ْ+ ُ َ ُْ َ ِ ً

ُوا��
�P�  :�� @ ������� ھ�� �5 2و�و�, �Cرة ا���Aق: أي �5�ط ا�د ھ�ھ��  َ ِ َ َْ َ
ْ���طو أ�د��م ِ ِ ِْ ََ ُ

ُ�واء أرواح ا�ؤ���ن ��5̂�م, ا�رواح أ��م ���طو أ�د��م �1ض ھذه: 5��ون ا�راد  َ أو ا��5ر�ن ��5ذب، , َُ
َوھو :���� وأ�� 2ول $ +ا�ذي ��و/� َُ َ ََ ِ +�م ���"�ل و�	"م �� �fر��م ���:��fر fAم+ ْ ُ ُْ ِ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ+ ُ ُِ َِ +ِ ���f� لfأ� �Cf��� �f�/ م�Af	��ًّ َ ُ َ َ ُ َ ْ ٌَ َْ ْ ُِ ِ ِ ُ

ھoذا o2د  
   .�م �� +ر��م �����رو��, اذي ��و��5م ����ل وھو, إن اذي ��و�5ھم ھو $: ��1ل

ك��و��oون  �5و ������ اذي ��7oر ا�)�o1�5 �o�9ض ھoذه ا�رواح،, وھو اذي �د�ر ا��ور, �ل ��ء �5& ���� ھو ا
�ْ��و/��م :5��ون 2و�. ا�1ض ��7ر $ ��� ُ َ+ َ و���<ر+�� �ن ا��oدان �Toذن , ��1-�� ا�)��9, وا��م��1ض أر: ���� َ

ُ� :2ول $ ���� وھ�ذا. $ + ��َ��و/� ا�:4س ��ن �و��� وا��. �م ��ت /. �:�� َ ُ َ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ ْ َ + َْ ُ +َ
��f ا��fوت  �"� �Cf  .fك ا���f��/َ ُْ َ َ ْ َ َ ْ ُْ َ +َ َِ ِ

ٍو�ر�ل ا�6رى إ�� أ�ل َ َ ْ ُ ََ َ ِْ ْ ُ ُ ِ ����ًّ َ �4o أ��o و�oل , وھoو اoذي ��o1ض أروا��oم, وھoو اoذي ��و�o5ھم, <�ق ا<�ق �5& ھو ُ
َو�� :�1ول $ ����, و@ ��وت ��س و�<رج �ن اد��� إ@ ��7ره ������, ��7ره �)��9 ��1-و��� َ�	�ر �fن �	�fر و?  َ َ + َ ُ ُ + َ ٍُ ْ ِ
�ص �ن ��ره:�ِ ِِ ُ ُ ُ ُْ َ ٍ إ? /. ���بْ ِ َِ + ِ .   

��5���ر ��د $ ,�oوا�)�o1� �o�9ض , وھoو اoذي ��7oر ��o1ض رو��o ,إذا 2در $ أن ھذا ��وت ��ت �5 ا�+ل ا��دد 
��ُ� اJ�o���oذه  اروح ��7ره و�Tذ��، 75��د ا�1ض إ f��َو + ََ�f�َ/� ا�:f4س ��fن �و� ْ َ َِ َِ ُ +ْ َ ْ

 �oَوھfو :و�o5 2و ْا�fذي ��و/��fم  َُ ُ َ+ َ َ ِ +

+���"�ل و�	"م �� �ر��م ���:��ر Aم ْ ُُ ِ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ+ ُِ َِ ِ��	�Aم /�� ِ+ ِ ْ ُ ُ َ ْ T5ذا أ��د ا��ر إ�� ��T5 ھو ���� ���ب ا����ب وھو <�ق �ل ��oء،  َ
وأر�oل إ��o�� �oك  �o2ض $ رو�To5 ،�oن رو��o <ر+oت ��7oر $ و�o1-��9: $ ھو اذي ��1ض اoروح أو �o��2 :إذا ���2

(�وأ<ذوھ� �ن ��oك ا�oوت �o5��� (o5ة �o�ن ھoذه  ��9 اذ�ن �2-وھ�ا�وت و�2-�� ا�وت ��ك ا�وت و�2-��� أ�-� ا
   .اJ��ت

+��4 , ا���oد اذي ��1ض اروح أو ��1ض ا�رواح ��ك ا�وت، أو ا�)��9 ھم اذ�ن ��1-ون أرواح $ ھو: إذا ���2�o5
�7ره، وا��oك ھoو اoذي �o�1-��، وھoو �: ����, ��1-�� $ ھو اذي, �ل ���� ��دق ����� أ��� ����1, @ ����5ة ��ن ذك

َاذي ُو�ل ��� ْ ل ] ُ
ْ��و/��م �"fك ا��fوت ا�fذي و�fل ��fم  َ ُْ ) ُ َِ ُ ْ َ َ َ َِ ِ+ ْ َُ +

�o>7ذو��� �oن أ�د�oC ،�oم , �o�1-و��� ��7oره وأ�وا��o ھoم اoذ�ن 
�5�س أ�oد ���oور أو , ا�رواح ا�� ���� ��� ا�+��د 2د �+ب $ ��� ����� 2د �ر��5 أن. �ر��و��� إ� ��ث ��ء $

�+ز ا��ر أن ��ر5وا ��ھ����، وذك ��, �ورة ھذه اروح ا�� ھ� <�ق �ن <�ق $ ���Cل  $ �o�� ر�ون�o��7ل ا
َأ<�ر�� �ن اروح: ��� $ ���� و��م ْ ِ ْ َو���Iو: ���أ�زل $ � �� ھ� اروح؟, َ ُ َ ْ َ (ك �ن ا�روح  ل ا�روح �ن أ�ر ر�. َ َ ْ ُ B B َِ َ ْ ِ ِ ُ ِ ِ َ

ْو�� أو���م ُ ِ ُ َ َ 
ً�ن ا�	"م إ?  "� + ْ ِْ ِ َِ ِ ِ ُو�<�ق ��7ره، ��5 �ن أ�ره, �و+د ��7ره, ��7ره: ����, �ن أ�ره َ َ و�ل , �ره<�1ت �7: أي ,ُْ
ُ��ء ُ�<�ق ��7ر $ َ ْ ,�َإ:�� :�2ل ��� + ُأ�ره إذا أراد ���P أن ��ول �� �ن /��ون ِ ْ ْ َُ ُ ً ََ َ ْ َ ُ ُ َْ ُ َُ َ َ َ َ َِ .   

�, و�د<ل �5 +��� ا�<�و�2ت, �<�و�2 ��7ر $ ������ ��5��� �ُ� :�5 2و ��6ٍق �ل �.ء + ْ َ ُ َ) ُ ��5 , ��5رواح ��ء ِ
oم �oدر �oن أي , ��ء �و+ود، و�ن �o2رت ����o ��ر�o��5 و�ل �<�وق �5& ���� ھو <�ق �، و@ �ك أ���, �<�و�2ِ ْ َ

  .�� أ��روھ�, �� رأوھ��ن +�ده و�و� أھ��  ��ء ھ�؟ إذا <ر+ت روح ا�A��ن

  

��P
  �ن ��"� ا�رواح ا��
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و��+oب , �o��ھدة ��oون ��o ظoل و�س �م أ+��د, و�ذك أ�-� �ن +��� ا�رواح ا�)��9؛ �� �راھم �<ر�2م ا����ر
   .و�<رج اروح و@ �راھ� أ�د �ن ا��ر ,أو ��+ب �� وراءھ�، 5��زل ��ك ا�وت و@ �راه أ�د, اظل

���ق اoذي <�oقھذا د�ل �o>�ظ�� ا   �oوز� �o�ًا�+o��د، و+�oل �o1C �o) ووز�o� �o��ھدا، و<�oق ا�رواح وoم �+�oل  َ ِ
أ��� إذا <ر+ت �ن ا+�د  @ �دري ��ھ����، و�ن ���1ق 75رواح ��� آدم, وم �+�ل �� �ورا وا-�� ���ھدة ,ظ�ھرا

�o����o�س 5��o �ر��o، و��1ؤھ5 �o� �o��oب  �o��� د�o+ق أ�o-� أن ھ��oك <�o� �o1ن <�oق $ �oن +�oس ھoذه و���o1 ,��1 ا
ُإ:� :�ن ا���ط�ن �2ل $ ����, ا�رواح @ �راھم + ُ�را�م ھو و ��"� ِ ُ ِ َ َ َ َ َُ ْ ُ�ن ��ث +��� �ن ا���ط�ن: أي ُ ْ َ ْ ْ? �رو:�م ِ ُ ْ ََ َ َ

 

.   

َر��� $ �̂ر��5 �7ن اروح +�م <��ف  ا�ن ا1�م �ن أي ��ء ھ�؟ ذ�ر�� أن, و2د �Cر �)م أھل ا��م �5 �1��1 اروح ََ
ا+�د  ا��5 دام ھذ, ��ري ا��ر �5 ا��م، و��� ��ري ادھن �5 ا�ود َ��ري �5 ا+�د ��� ��وي �� ���رك �ورا��

T5َذا أذن $, ��2) �ذه ا�5A-�ت �ن ھذه اروح، ��T5 ���1 ��� ���ر�� ِ و<ر+ت , �<راب ھذا ا+�د �5ر��2 ھذه اروح َ
   .��ث ��ء $

ْأ�ن �ذھب ھذه ا�رواح ��د �2-��؟ �5ن ا����ء �ن �1ول :Cم 2د ا<��ف َ :�o5 ن�ؤ��o�وأرواح ا���oر , ا+��o إن أرواح ا
�2وا. �5 ا��ر :���� �+إن :د�ل ھذا 2و ٍا��رار �4. :	�م وإن ا���4ر �4. ���م ِ ٍِ ِ ِ َِ َ + َ َ َ َْ ْ َ ُْ + ِ َ َ

n�ُ�م ذoك  وا�oرزخ , اoد��� واo>Jرة َ
+إن :�ذك �2ل ����, اذي ھو ������ ِ���ب ا��رار �4. � ِ ِ َِ ِْ َ ْ ََ َ"��نَ ) +إن ( ٍ���ب ا���4ر �4. ���ن ِ ) + َِ ِ َِ ِْ ُ َ

: ����, إن �����م: 2�ل 
   .أروا��م :و2�ل, أ���ءھم

o������o��-  �o5 �oد <رو+�o� �oن ا�+o��د-� أن ا�رواح ��oد أ+o��دھ� و2د ا��oق  4o1� �o��o�ت ��دو��o، وھ�o ا �o�2��
, إذا ���ت ���دة ���T5 �5 ا�رزخ ��ون �����، و��ون ��ل إ��� �ن ���م ا+�� أ���: �����, ا�رزخ ا�ذاب أو اCواب

� � �ooooooooooooooooooo��ooooooooooooooooooo��9( و�ooooooooooooooooooo� �ooooooooooooooooooo����1 وoooooooooooooooooooCواب�ooooooooooooooooooo�� $.  

o�����o ا�رواح �o5 �o��T5 ا�oرزخ: �رأ�� أرواح ا 4o1� �oأ� �o��ر و��o�1�oذاب ا �o5 ورد �o� ُلo���ُ ذاoھ �o��5 ،�oَ��ذ� ْ, 

��, �oدون أ+o��د؛ ��o���ط�ن و�oن @ ��oس ��o�� �oس ��o ا�رواح، �oذك ا�<�و�o2ت ا��o ھ�o أرواح, ا�+��د ����� 
 وھ� ��ون أ+o��دھم، -���ر�2 أروا��م �+��دھم-��م ����ر2 و�و��م ���ن أ��, @ �ك أ��م ��و�ون, وا�)��9, وا+ن

�oن, وو ���ت <���o� @ �oرى �o1�1� لo��ھ �o� .�o���روح و��ھo و�وo�2وا, و��oل ��oل ���oم ا����oء أو@ ��1� �o��o1 ا

�+ز ا�A��ن �ن ا��م, و�+زوا �ن ذ�ر ��ھ���� ��� (�ّو�ن ���ف �� وراء , ��U����ت و�ن أي ��ء؟ و��ن ذك د
ْا�رواح ���ت ��دو��، Cم <�1ت ���� ��ء وأن, ھذا ا�ون، Cم ����وا �ن أن اروح �<�و�2 َ ِ و$ <�ق �ل ��ء، oCم , ُ

7م, َوأن �و��� <روُ+�� �ن ھذه ا�+o��د, وأ��� ��2��, ���9�1 ����وا �نo�� روجo>7م ا+o�د <oروج  o�� �o��T5ذا اo�� �o��
   .اروح ���

���ر�2 ا+�د،�ذك اروح ��7م أ�-�  ����� ���� وو م ��oن ھ��oك أ+o��د , و��ون ھذا ھو ا�وت اذي ���� $ ���
Cم إن �o2ض . ا�+��د ��+ن وا���ط�ن، T5ن �و��م ��ون ����ر�2 أروا��م �+��دھم، وإن ��� @ ���ھد: ���� ,ظ�ھرة

$ ���ٌھذه ا�رواح و���ر���2 �+��دھ� �5 اد��� ��ل ���ر  ْ َ �وو ��ن ��وت �5 اد2��1 : ����, وو ���ت �C�رة, ���
   .ا<�ق �5 �رق ا�رض وPر��� اوا�دة ��9ت ا�وف �ن

]ُ�و�ُل ا�)��9  2درة $ ����؛ ����� أ�� �1در ھو � o� �-o�2ن ھoذه-���م ��ك ا�وت-َ�o�� $ درo2 �� �1ض�أ��  ���  

   .��ء و@ ��+زه, $ �2در ��� �ل ��ء,  ����ا�رواح �5 أ�� ���� أو �ظ� �1درھ� $

�ن: إذا ���2 4�� ��U�� @ن �7ن، و����o أن @ -��oك ا�oوت-o275در $ ھoذا ا��oك , ��4 إن $ ���� @ ����U �7ن  
�ظ �o����U �2ض روح ھذا �ن �2ض روح �o�أ �o5 �-�1� ��o2ض و@ �o�ق ����o , ا���C، �5ل ���م 2د ��7ره $ ���

ق �� ،�����o�oف أ�o�> �oق ھoذا ا<�oق, �5 ���� وا�دة ا�رواح�o>�ظ��o ا ���اoذي ھoو ��oك - و@ �ك أن ھذا د�ل 
ّ و��ف أ�� 2در �2-� Fرواح؟ و��ف أ�� زوى �o ا�رض وo2رب-ا�وت َ ^ َ  �o��7� �oت أ���o��� �o�� ضo�� �o��o-�� إ

ٌط�ت؟ و�ذك أ�-� ��ف أ�� ��ك وا�د ��1ض َ أ� @ �o��o�ط , C� 4ر��� �5 آن وا�د؟ 2د ��ون ذoك ��oر ذا��oا�رواح � َ
   .أو <��� ��� ��ء $, ���� ��ظ��� إ@ $

 اoذي ھoو �و�oل $ �5 ذوات ���رة @ ���ط ��� إ@ $؛ ���م ��� ذ�ر إ�oرا5�ل 2د �ر ��� أن ��-� �ن ا�)��9 <��1م


 �5 ا�ور، واذي ذ�oروا أن ا�oرش��وأن ر+���o , اo���ء اo����� زاو�o� �oن زوا��o ا�oرش ��o5 �o��� �oوقأن , ��
��� n��ن ��ك �oن  أذن � أن أ�دث :و�ذك �2ل ��� $ ���� و��م �ن ���ط �� إ@ <��1؟. ْ��ت ا�رض ا����� اٍ َ َ

����1 ���رة <�����9 ��� �   .أو ��� �5 ا�د�ث ا�)��9 �� ��ن ���� أذ�� إ

ق؟ �o�T5 أ�ظoم �oن �oل ��oءھoذه �ظ��o ھoذ وإذا ���oت�o>وإذا  وأ��oر �oن �oل ��oء،, ه ا�<�و�o2ت، �5�oف ��ظ��o ا
, و�رص ��� أن ��وا-4 & ,و�Uرت ��ده ����, �Uرت ��ده اد���, و��ر��ءه, و+)�, ا���-ر ا��د �ظ�� ر��
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^وأن ���د $ ���� �ق ���د��، �5ذا �ن آ�Cر ��ر�5 ھذه واJن �o1رأ o� �o5)م . و �oن P�oرھم�oن ا�)�o�9 أ, ا�<�و�2ت َ

��  . أ�� ا

  

�م�  ا��
م �"� ��"� ا�	رش و�ظم 6"

  

��ن، وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ� و���� . ��م $ ار��ن ار��م��ا��د & رب ا
  . أ+���ن

�  . ذ�ر ���� ا�رش و�ظم <��1م: �2ل ر��� $ ���

: �oد��C أ��o2 �oل: �oد��C أ��oد �oن ��oص �o2ل: ن زھ�ر ا�����وري و ��د $ �ن ا���س اط���� �o2ل�د��C ا�: �2ل
 ���� $ ��� ����ن ���د �ن ا���در �ن +��ر ر-� $ ��� أن ا ��1��د��C إ�راھ�م �ن ط���ن �ن �و�� �ن 

����1 ���رة : و��م �2ل �أذن � أن أ�دث �ن ��ك �ن �)��9 $ �ز و+ل �ن ���� ا�رش �� ��ن ���� أذ�� إ
��م أو �2ل �9����> : ����  . <���ن 

��د ا��Uر �ن أ��د ا���� �2ل: �2ل ��Cا�ن ���� �2ل: �د ��Cن ا��وص : �د��د��C ���� �ن ���د �ن إ�����ل 
������ أ����� أن ر�ول $ ��� $ ���� و��م <رج ��: �ن ���م �ن ��ر �ن �و�ب �ن ا�ن ���س ر-� $ 

�� �o��o ر�oول $ : أ@ أ<�ر�م ���ض �ظ��� �o��2: ا+����� �ذ�ر ر��� و����ر �5 �ظ��� �15ل:  �� +���م؟ �2وا:�15ل
إ�را5�ل زاو�� �ن زوا�� ا�رش ��� ��ھ�� 2د �ر��2 2د��ه �5 ا�رض ا���� : إن ���� �ن ���� ا�رش ��1ل �: �2ل

  . ���1 ر��م ���رك و����و�رق رأ�� �ن ا���ء ا����� ا���� ��C� �5 �ن <

�oد��C أ�oو : �د��C ز�oد �oن ا���oب �o2ل: �د��C أ��د �ن ���د �ن ���د �2ل: �د��C ���د �ن ا���س �ن أ�وب �2ل: �2ل
���� ا�رش �� ��ن �وق أ�دھم إ� �oؤ<ر �����o : ا��M �2ل �د��C أ�و ��2ء أ�� ��4 ��د $ ر-� $ ��� �1ول

  . ���رة <�����9 ��م

��رو �ن ��د اوا�د �ن ا�وزا�� �2ل: �د��C ���ود �ن <�د �2ل: �د��C أ�و ��ر �ن أ�� داود �2ل: �ل2 ��Cد� : ��Cد�
إن ���� ا�رش ���C�� أ2دا��م ����C �5 ا�رض اo����� رءو��oم o2د +�oوزت : ���ن �ن �ط�� ر��� $ ���� �2ل

   .ا���ء ا����� و2رو��م ��Cل طو�م ����� ا�رش

��د $ �ن ��ران �2ل: أ<�ر�� إ���ق �ن أ��د �2ل: �2ل ��Cن : �دo��oد��C +ر�oر �oن �ط�oء �oن اo��9ب �oن ��o�رة 
�ز و+oل �ٌو���fل �fرش ر�fك /fو �م �و�fPذ f�:��A� : زاذان ر��� $ ���� �5 2و َ َ َ ْ َ ُ ْ ) َ َ ْ َ ْ َ َِ ٍ ِ َِ َ َْ أر+��oم �o5 ا�<oوم @ : �o2لَُ

  . ���ط��ون أن �ر�5وا أ���رھم �ن ���ع ا�ور

�oد��C رواد ����o ا�oن ��o� �oن : �دo��� ��Cد �oن <�oف �o2ل: �د��C أ�و ��ر �ن ��د $ �ن �����ن �ن أ��ث �2ل: �2ل
�ن ھ�رون �ن ر�o9ب �o2ل ���ن ر<o�م �o1ول أر���o��� �o ا�oرش ���C� �o���o+و�ون ��oوت �oز: ا+راح �ن ا�وزا

��وك ��د 2در�ك: �����ك و���دك ��� ���ك ��د ���ك وأر��� ���م �1وون: ���م ���  . �����ك و���دك 

��o�� $ �oر�� �o��� نoo� بoن وھo� �o�ن أ�o�� <�ooرت �oن إدر�oس �oن ���ooن �o�� $ �oدي ر��o+ ل�o2 : بoo���� أن
�o� �oرش و�o�ن ا����oب إ�o أطoراف اoرءوس @ �و�oف �ظ��o وا�o2دام ا�)��9 اذ�ن ����ون ا�رش ����� �o5 ا

 �o9�� ؤ@ءoن وراء ھoم و��o�2 فo� فo�> فo� �o�9(�را��� �7��ل ا���5�ن و�ول ا�رش ���ون أف �ف �oن ا
��oم  �o9رة أر�������1 ���� ���م و�� ��ن ���� أذ�� إ �9��C(C رة��ك ���أف �ف �ن ا�)��9، �� ��ن +���� ا

��oم، و�oن 2د��o إo� �o��� �o��رة و�� ��ن �� �9���o�> رة��o� دھمoأ� ��دC ن�م، و�� ����� أ�دھم ���رة <�����9 
 ��9�oن و���o�> رة��o� �o�أ�ل 5<ذ ���م، و�� ��ن ���� إ� ر���� ���رة <�����9 ��م و�� ��ن ر���� إ �9����>

��م، و�� ��ن -� �9��C(C رة��� ��أ-)ع +�� ���ن �ن أ-)�� ���رة ����9 ��oم و�o� �o�ن ��م، و�� ��ن 5<ذ�� إ
��oم، و���oه oو أذن �o أن ��o1ض  �o9��C(C رة��o� �o����� لoأ� ���� إ� �ر�15 ���رة ����9 ��م، و�� ��ن �ر�15 إ

��ooooooooooل �oooooooooo��� ��د�oooooooooo��ooooooooooل و���oooooooooo<رى ���oooooooooo أرض ا �oooooooooo��� ل ا�رض�oooooooooo�+ �oooooooooo��  . �oooooooooo�7دھ�� 
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�o�ر أoف ���o، وإن o2در �و-o2 4oدم أ�oدھم وإن ���� ا�رش طول �ل وا�د ���م ���رة ���9�o أ ���o�و ��o� فo
���رة ���� آ@ف ���، وإن 2در �و-4 2دم أ�دھم ���رة ���� آ@ف ��� و�م و+وه و��oون @ ���oم �oد��� إ@ $ 
&�o� @وة إo2 @ول وo� @ واo�1�5 ��oرك و���o�� $ �oظ�� ���رك و����، o��� �o��5وا ا�oرش وo�2وا ���o ر���oم �oن 
M�ر  . �5��ووا 2���� ��� أر+��م، وإن 2دم �ل وا�د ���م ��5ذة ��ت ا�رض ا���� �1دار ���رة <�����9 ��م ��� ا

��د ا���م �ن إدر�س �ن أ��� �ن وھب ر��� : �د��C أ��د �ن ���د ا������ �2ل: �2ل ��Cراء �2ل �د��د��C ا�ن ا
ا�رش ����o5 ��o ا�oرش و�o� �o�ن ا����oب إ�o أطoراف اoرءوس o2در ����ب ا�)��9 اذ�ن ����ون : $ ���� �2ل

�oن  �o+وو �o��> �o+وو �oأ��� �o+أر�4 �ور و ����Pظ ا�رش وھو @ �و�ف �Pظ� و�ل ��ك ���م أر��� و+وه 
 �oن، و���5��o����� وو+� �ن ����، و�� ��ن او+وه إ� ا�2دام ��ون �طرف ا+�د ��� وا�2دام را�o�� �o5 أ��oل ا
<�ق $ �ز و+ل �ن ��ء دون ا���� o+ �o5وف ا�ر��o، وا����o وراء �oل ��oء وأر��o� �oن ا�) �o�9�oدورون 

 �o5 ا�oور، �oل ��oك ���oم ���o أ+�� �o�oرف ��C�o�ن ��o� ومo� �o�ول ا�رش �ذ �وم <�ق $ �ز و+oل ا�oرش إ

  . و����C�� M�ن و�<�ر و+�� ���C�ن �ن �ب ا�ور

oo2دوس $ اooذي �Fooت �ظ���oo اoo��وات وا�رض @ �oo9وده ��ظ���oo وھooو ا���oo ا�ظoo�م، @ �����ooك : وھooم �1وooون
�����oك : ���7ون و@ ���رون و�ذ�رو�� و��ظ�و�� ��� ھو أھ�� @ �oدرون �o2 �oر��م �oن $ و@ ��oدھم ���o، �1وoون

�رش ���ون �+��o� �oن ظ���o 2دوس أ�ت ��ل ���ن أ���� ��ت و����C ��ت و��ن �)��9 ���� ا�ر�� و��ن ���� ا
 �9���o�> رة��o� ب�o+���oم و�o�ن ا�+�oب إ�o ا �9���o�> رة��o� �o��� ب�o+� ظ �ل�P ،ور�و���ون �+��� �ن ا
��م، وو@ ��ك ا�+ب @��ر2ت �)��9 ا�ر�� �ن �ور ا�)��9 ���� ا�رش، �5�ف ��ور ارب +ل و�) اذي @ 

  . �و�ف و@ �درى �� ����

��ك ���م o� �5ورة إ�o��ن : ش ا�وم أر��� أ�)ك، T5ذا ��ن �وم ا1���� أ�دوا �7ر��� آ<ر�ن ���5وا ���C��و���� ا�ر
 �o5 ع���o� 4��o� دo�ورة أo� �o5 كoم و��o�2ر �5 أرزا�ط���� آدم �5 أرزا�2م، و��ك �5 �ورة ا��ر ���4  4���

و+� إ���ن وو+� �o�ر وو+�o : ك ���م أر��� و+وهأرزا��2، و��ك �5 �ورة Cور ���4 ����9م �5 أرزا��2، و�ل ��
  . Cور وو+� أ�د

�أن ���� ا�رش طول �ل وا�د ���م ���رة ����9 أف ��� و���� ��ر أف ���، وإن : وذ�ر وھب ر��� $ ���
o��5 ،��oد��� إ@ $ ���رك و���� ���oوا 2در �و-4 2دم أ�دھم ���رة ���� آ@ف ��� و�م و+وه و��ون �� @ ���م 

���o أر+��oم، وإن  �o���2 ووا�o��5 &�o� @وة إo2 @ول وo� @ واo�1�5 لo+ز وo�ا�رش و�2وا ��� ر���م �ن �ظ�� $ 
��oم ���oo اoر� M���oدون $ �oز و+ooل  �9���o�> رة��o� دارoo1� ����oo2د�� �oل وا�oد ���oم ��oo5ذة ��oت ا�ر-o�ن ا

إ�oo $ ذو ا�ooرش ا�+�ooد ار5�ooC ،4ooم �oo���Uرون ��ooؤ���ن @ : و��ظ�و��oo و�oo���و�� و��+دو� @ �oo���ooرون �1وooون
  . وا�ؤ���ت

�oدo� ��C��م �oن <�oد �oن ا�oن أ��o : �د��C ���� �ن ��د $ �ن ���ر �2ل: �د��C ا�-ل �ن ���س �ن ��ران �2ل: �2ل
oCم �o�ر $ �oز ��oن ��o1ل إذا ��oن �oوم ا1���o�5 �oدت ا�رض �oد ا�د�oم، : ���ن �ن ��ر �ن �و�ب أ�� �د�C �2ل

و+ل �ن 5��� �ن ا+ن وا�Aس، Cم أ<ذوا ����5م �ن ا�رض، Cم �زل أھل ا���ء اد��� ��Cل �ن �5 ا�رض و���Cم 
ّ���م �ن ا+ن وا�Aس ��� إذا ���وا �Cل رءوس ا<)9ق أ-�ءت ا�رض و+وھ�م 5<ر أھل ا�رض ��+د�ن �2وا  َ َ

  . أ5��م ر���؟ �2وا �س 5��� وھو آت

C وات���م أ<ذوا ����5م Cم �زل أھل ا���ء ا��C�� ����C �ن �5 ا�رض �ن ا+ن وا�Aس وا�)C ��9م �زل أھل ا
�� وا�Uظ�o وا�ظ��o�9(� �o ��را��o أo2دا��م �+�o��� 2در ذك �ن ا�-��ف أ-��ف �5 ا�دة وا1وة وا�+oدة وا

 و���oده <�oق $ �oن ����o�� �oك ���5 �o�oذھب إ�o اo���ء ��ط�� ������م ��)ز�2 أ����5م أ����5م و�2ل ����ن $
ارا��� 5��U�ل �5 ��ر ��1ل � ا���ة Cم �<رج ���� 5���ض +���� 5�1طر ��� �Cل 2طر اo���ء 5�o�>ق $ �oز و+oل 

�  . �ن �ل 2طرة ���� ���M و�1دس و��Cت ذك ���د إ� ا��<� ا�و

��oدة ��oت <�oد �2ل �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن  �o��7ل أ���o2 م��د �ن ���2ل �د��C ���د �ن ھ��م �2ل �د��C او
7ف : �ن ��دان أن أ��ھ� �2لo5 W�Coإن ��ك ���� �ور و���� W�C �1ول �����ك ا��م ��� أ�ت �o�ن ھoذا ا�oور وھoذا ا

  . ��ن �2وب ا�ؤ���ن �س � ����P M�ره
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�إن �5 ا���ء : ن �<ر �ن ��د $ �ن ز��د �ن أ�� ���ب �2ل ����� �1ول�2ل �د��C �2��� �2ل �د��C ��ر �ن �-ر 
  . ���� <�ق �ن W�C و��ر �5ن د��ء ذك ا��ك أن �1ول ا��م ��� أ�ت ھذا ��ن اW�C وا��ر 75ف ��ن ���دك ا�ؤ���ن

��د ار��ن �ن ��ن �2ل �د��C أ�و ���� �ن أ�� ���� �2ل �د��C ��ر �oن ��oد ��Cر �2ل �د�o�>� اoر��ن �oن ��o�� ا
� أ��o2 �oل�o�� $ �oد ر��oن �+�ھo��ن ا����ل  ���إن & �oز و+oل : �ن ���� �ن ا�<��ر �ن أ��� �ن ا�ن أ�� 

 �o5 ذيo�Uرب To5ذا أ�o�� �o2ل اoذي ���o�رق ��P�o� �o ا<�oر أo�2ل و�o1ول ا�o� �oرق وأر�������C�� أ�)ك أر��� ��
ا �-� �Cث ا��ل �2ل اذي ����رق ا��م أ�ط ���ق ��� <���، و�1ول اذي ���Uرب ا�Uرب �� ���P ا�ر أ�2ر T5ذ

�Uرب �o� ذيooث اoذي ���o�رق ����oن ا��oك اo1دوس و�o1ول ا�Cا��م أ�ط ����� ���� T5ذا �o�C �-oث ا��oل �o2ل ا
  . �����1����ن ا��ك ا1دوس وارا�4 وا-4 ا�ور ��� 5�� ���ظر ��� �ؤ�ر ����<� واJ<ر 

��د ا���م �ن أ��� �ن وھب ر��� $ ���� أ��o2 �oل ��Cراء �2ل �د�: �2ل �د��C أ�و ��� ا������ �2ل �د��C ا�ن ا
و 2��ت ��oرة ��o ا��1�oت ���oم اoذا�ر و���oم ارا�4o و���oم اo��+د �ر�oد  ��9(�إن ا���وات ا��4 ���وة �ن ا

�ز و+ل وم ���وه طر�5 ��ن5را��9م و�-طرب أ+����م 5ر�2 �ن $  .  

 �o��� $ ��o� $ ولo�ل ر�o2 ل�o2 �o�� $ �o-ر رo��+ ن� ��1�2ل �د��C أ�و ار��4 ازراري �2ل �د��C ��1وب ا
�2ل +�ر�ل �� ���د �� ��� $ ��� $ ���� و��م إن أھل ا���ء اد��� �+ود إ� �وم ا1����o �1وoون ����oن : و��م

�+  . روت وأھل ا���ء ا��C�� 2��م إ� �وم ا1���� �1وون ����ن ا�� اذي @ ��وت ذي ا�زة وا

�oن �+�ھoد  M�o+� �oن ا�ن أ���2ل �د��C ا���س �ن ��دان �2ل �د��C ���د �ن ���ر �2ل �د��C روح �2ل �د��C ��ل 
�����ت أ�را : ر��� $ ������/ً ْ َ ) َُ ِ َ �ز و+ل ��7ره ��� �ن ���ءَْ $ ��  . �2ل ا�)��9 ��ز

��د $ �ن ��ران �2ل �د��C أ�و ���و�� �2ل �oد��C ا���oش �oن �o��م �oن  ��Cق �ن أ��د �2ل �2ل �د���إ ��C�2ل �د
�ooooooooooooooooooooo�� $ �ooooooooooooooooooooo-روق ر�oooooooooooooooooooo� : �fffffffffffffffffffff ت ;ر�ffffffffffffffffffffًوا�:�ز� ْ َ ََ ِ ِ +�ooooooooooooooooooooo�9(�  . �ooooooooooooooooooooo2ل ا

��o�� $ �oد ر��oن �+�ھo� M�o+� �oن أ�oن ا�o���د $ �2ل �د��C و��4 �oن ��o��ن  ��Cق �2ل �د���إ ��C�2ل �د :
ً/���د�رات أ�را  ْ َ ) َُ ِ َ ْ َ(���2ل ا��� �ًوا��ر�
ت �ر/� : ��9 و�5 2و ْ ُ َ ْ ُ َِ َ ْ��9(�  . �2ل ا

�: �2ل �د��C أ��د �ن أ��ن �ن 5-�ل �ن ��د اوھ�ب �2ل �د��C ھ��م �ن إ�����ل �ن ��م �ن ا��م ر��� $ ���
ٍو�� ::ز�� إ? ��در �	"وم  ُ + ُْ َ َ ٍَ َ َ ِ ِ ُ ) َ �2ل ����U أ�� ��زل ��� ا�طر �ن ا�)��9 أ�Cر �ن وoد آدم ووoد إ��o�س ���oون �oل ُ

  . 2طرة وأ�ن �41 و�ن �رزق ذك ا���ت

���� �2ل �oد1� ��C��o2 �oل �oدo��� ��Cد �oن ز��oد �2ل �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل �د��C ���د �ن ��رو ا
و �+�� @�ن آدم �ن ��ره رأى ��� �ل : �2ل ���ت ���د �ن �ر�M ا���� �2ل ���ت ���� ر��� $ ���� �1ول

+�ل و��ل ��ط��� ���م ���ط إ�� �داه P�5ر إ��o5 �oه �ر�oدون ھ���o�5 �oو@ أن $ �oز و+oل و�oل ��oم �) �o�9�oذ�ون 
 . �ن أ�د��م و�ن <���م و�ن أ�����م و�ن �����9م ��Cل ا��ب �<ط�و�م ���م �ن �

  

�oن ھoذه ا����o�ل ��o ذ�oر $ �o5 اo1رآن, ����� ھذه ا�CJر �5 ���� ا�رش ��U�ل, و�o2 ��o�� $: ذ�نfَا� ِ َ���"fون  + ُ ِ ْ َ
ْا�	fرش و�fن �و�f� �f���ون ���fد ر��fم ِ ) َ ْ َ ُ ) َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َِ ِ َ ُْ َ ْ

َو�ؤ�:fون ��f و�f��4Mرون   َُ ْ َ َ ُ َِ ِ ِْ َ ُِ ُ�"fذ�ن آ�:fواْ َ َ ِ ا�)�o�9 اoذ�ن  و@ �oك أ��oم �oن +ِ
�ْ����ون ا�رش و�ن �و َ ,�َو�رى :و�2ل ��� ََ

ِا��
�P� ��/�ن �ن �ول ا�	رش  ْ َ ْ َ َ َْ َ ِْ ْ َِ ِ) َ َ
ْو�ن �و�o و�o2ل , ���ط�ن ��: أي  َ

�ُو���ل :��� ِ ْ َ َ ��:��A ذP�م �و�ٌ�رش ر�ك /و  َ َ َ ْ َ ُ ْ ) َ َ ْ َِ ٍ َِ َ َْ َ ����1, �ا1���� ���ل ا�رش ���C� أي �5 �وم, ذ�ر $ ذك �5 �وم ا
   :�2ل و�5 �ظم ��د $ �ن روا��

 

 وأن ا�:ـ�ر �ـAـوى ا��ـ�/ـر�:ـ� �ـ�ـدت �ـIن و�ـد ا�"ـ� �ـق

 و/ـوق ا�ـ	ـرش رب ا�	ـ����:ـ� ٍوأن ا�	ـرش /ـوق ا��ـ�ء طـ�ف


Pـ�ــ� ا�Lـ� ��ـو�ـ�:� و���ـ"ـــ� �
�Pــ� �ـرام� 
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���� و��م $ ��� ��� أن ا�)��9 ا�oرام ����oون ا�oرش و�o5 ھoذا د�oل ���o أن ا�oرش 5دل ��� ,ھذا أ2ره ���� ا
� o5وق �ر��o  ���ول ����� ھذه ا�)��9 ھؤ@ء، و@ �ك أن ����oم �7o� �oر ر��oم، وoو oم ��oن $ �<�وق وأ���o��

�C�� � وأ�oر ,�ر��o ا��oوى ���o ا�oرش ���o� �oء o5دل ذoك ���o أن اoرب �o5 �����oوق, و�دون o9�5دة, ��ن ����م 
ْ إ@ �ooooooن <��oooooo1-��ظ�� @-�oooooo��oooooo�ط ��oooooo  و�4oooooo ذooooooك Toooooo5ن ا�ooooooرش, ا�)�oooooo�9 أن ����ooooooوا ا�ooooooرش َ  

َو�= :�2ل ����, ذ�ر $ ���� ا�ر�� َ�ر��� ا����وات وا�رض َِ ْ َ َ َ + B َْ ْ ِ ُِ ُ
�ر�o2ةوP�ره أن ا�ر�o وذ�ر ا�ن ���س �� � 

4 , ������ إ� ا�رش U� ��T5�ر, وا�ر-�ن ا��4, �4 ��� ا�ر�� اذي ا��4 ����وات ا��4, ��ن �دي ا�رشoو�
   و��ف ���وه؟ ,ذك T5ن ھذا ا�رش اذي ھذه �ظ��� ����� ا�)��9 ا�رام

�م و��1و�� ارب ����, @ �ك أ��م �� ���وه إ@ ��7ر $.   

 ����ن؟ �o15ل و��ف ���ل: �2وا, <���1م ��ل �ر��: <��1م $ و�2لذ�ر أ�� ������oن : 2وoوا: �ر�ك وأ�ت رب ا
ُ$ و���ده ��� ����وه ِ ْ َ ,��5 M���o���o أ��oم �o���ون $ و���دو��o, ا��ط��وا أن ����وه إ@ �� ,�oرو����و, �o+�و��وُn ِ ,

]وُ��ظُ�و�� �ظ���o ,م ��� ���وا ھذا ا�رش��ن ذك ���� �5 2در��م و2و��, َ 4o� ,�o�و�oون اoرب ������o , و�4o ار���
�ر�� ���   .و���� ���و�� 

�ظ�� ھؤ@ء ا�)��9 ���� ا�رش وردت �5 �ِ��� ����� ھذه ا�د 
 �5 ا�ور وأن ���م إ�را5�ل, ِ��^وھو اُ�و�ُل �� َ ْ ,
�1��� ���, وأن 2د��o�� �oت ا�رض اo����� اo����, ���ء ا�����رأ�� 2د <رق ا وأن, وأن زاو�� �ن زوا�� ا�رش 

�ظ���؟ �5�ف ��ون!   

َذ�ر �ن أن ���رة �� ��ن ���oق أ�oدھم إo� �o� �o�ن  وھ�ذا �� ����� �ن ھذه ا�CJر �5 �ظ�� ھؤ@ء ا�)��9، وذك �� ِ ُ
���o� �o1��رة � ,ا�o��رة ����oدة: ���o�> ,�o��� �9���o و�oذك �ظ��o أ+o��دھم ��oذه ا�o���5ت ا�o��رة ���� أذ�� إ

إ�� ���ر �ن طرف : إذا ���2. ��� أو ���9, ا�A��ن و ��ر إ� طرف اد��� ���ن أن ���Uرق �5 ��ره ����C (C�ن ���
�ooo�5طر �ooo  ���ooo؟ <�ooo�� آ@ف ���ooo؟ أو <�ooo��ن أoooف ���ooo؟ �5�oooف ��ooo��رة � ��9�ooo���ooo؟ <�ooo����9, ا�رض إ

�ooظ�� �oo��ورد أن �oo� �oo�ن اoo���ء اooد��� وا�رض �oo��رة . ا ��ooن ھooذه �ظ�oo�1�> �ooمإذ, <�oo�1م @ �ooك أن ھooذا د�ooل 
�9����> ��o� ,�o����ْإ�o اo���ء اoد��� ا��o ُر��oت 5���o ھoذه ا�+oوم, �oن ا�رض ا�o�� �oن  َ واo��س واo�1ر �o��رة  ]

�رض ا�<رى ���رة وأن �� ��ن ا�رض و��ن ا, ��� وأن �� ��ن �ل ���ء وا�� ����� ���رة <�����9, <�����9 ���
�, ا�رض ا�<رى ا�� ذ�ر $؟ ��ث أ<�ر �7ن ا�ر-�ن �4�o و��ن @ ���م أ�ن, <�����9 ����o�� ل�o2: �ُ ِا�fذي  + +

�ن"A� وات و�ن ا�رض���= ��6"ق + َُ ْ َ َ َ َ َ ْ ََ ْ َْ ِ ِ ٍِ َ َ َ
�5ل ����5 �� ��ن أرض إ� أرض <�����9 ��� و�� ��ن  ,ر-�ن��4 أ: أي 

 o�5ن ��o�ط ��oذه, إن �oCف �oل ���oء ����P �oظ�o� �o��رة <�o��� �9���o: و�2وا أ�o-� ���ء إ� ���ء <�����9 ���،

   !ا�<�و�2ت إ@ اذي <���1 وأو+دھ�؟

�ظ�� ھذه ��� 1ول ا�� ذ�رت 15د ��1ل أن ا�C�ر ���� أ����دهوأ�� ھذه ا�CJر وھذه ا�, ا�<�و�2ت @ �ك أن ھذا د�ل 

M�� @ ����- ,ن وھب �ن�ْوا�C�ر ���� أ�-� �ن اA�را9����ت ���� ُرو�ت  َ ِ ����ٍُ [ َ  �o�� بo�� ن�و��وه ��ن ���1ون 
���T5ُ @ ����د �د�ل, إ�را9�ل َ َ ْ ���� �� ذ�ره $ ���� �ن ا�د� , �د<ل �5 ا�1�دة ُ ��U� ن 2د����o  ا�<رى ا�� �دلو

��9(�   .����� ��ذا. و�ن +����م اذ�ن ����ون ا�رش, و�ظم <��1م, �ظ�� ا

  

����Mن ����ور ا����L/. ا �وا����� �:�دة أھل ا����  

  

   .ا�)م ����م ور��� $

   .��م $ ار��ن ار��م

��ن ا��د &��   .أ+���ن و��� آ� و���� � ���دو��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن ����, رب ا

����+َا�ذ�ن :د<ول ذك �5 2ول $ ����, �ن ا��ور اU���� اA���ن ��� أ<�ر $ ���� ��: �ن �1�دة أھل ا��� وا ِ + 

ِ�ؤ�:ون ����Mب ِْ َُ ْ ِ َ ُ ْ o������5�oل �� ورد �ن ا�<��oر  4oم �ط�o �o��oن, ن ا��oور ا �o��5 رo�>� �o5  و�oن +�oء ا�o�� $
��ن أو أ�ن ر��� T5ن ا�ؤ�ن ���1ل ذك, ا1رآن ���و@ �+وز أن ��رض ذك , و����ده �5 ا@���1د ,و��دق ��, أو 

��1 ���1)���ن اذ�ن ���1ون ��� ���هُ �1و�م  n1�ِر ُ ,�nو�ُردون �� @ �در�� �1و �رف ��  إن ا�1ل ھو اذي: و�1وون, مََُ ِ
ُ�دق ار�ل 5) ��1ل إ@ �� +�ء ����� �وا�15 ��1ل ْ أو , �o1ر ��o��ء oCم ���oره, �o1ول �o-طر�� �4 أن ��ك ا�o1ول, ِ

   .و���ره آ<رون ����1 أو ��1و�م, ����1 أو �1ره ��-�م, ���ر ا��ء Cم ���رف ��

 

��ن ����م ��� $ ���� و��م �ن, �ل �� +�ء ����ب ر��م��د2�ن �, ا��� ���5 ھذا درج أھل ���, ا��ور اU����o و
���� �ُا�ر��ن :�5ن ذك �� أ<�ر $ ���� أ�� ا��وى ��� ا�رش �5 2و َ ْ َ�"�f ا�	fرش ا��fوى + ْ ْ َ ََ ِ ْ َ

 �o+fAم :و�o5 2و ُ
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ِا��وى �"� ا�	رش ْ َ َ َ ْْ َ َ
, ذك إ� ا��4 وا�1ل �5 ���� �وا-4 �ن ا1رآن ذ�ر $ ا@��واء ��� ا�رش؛ 5طر�ق إ��Cت 

�ر��o�� �o أ<�oر �o��ُو@ ُ����oون ھoذا, �oذك �oن ��o�� 5�ؤ�ن أھل ا��� �7ن $ ���� ا��وى  [ ]و@ ُ���Cو��o ,  ا@��oواءَ َ
�ن ا����� وا��C�ل, �1رون ��� +�ءت �� ا��وص �ل, �<��9ص ا�<�و2�ن ����  و@ �ردون ���9, و��زھون $ ���

5n��و�ون 2د ردوا ���9 +�ء ���, �Cت �� اد�ل َ ,M��� ق�م �ن طر����ت أو �5 �ر��C.   

َو2د ُ�رف أ̂ن ا�رش ��د ا�رب ا�م ��ر� �oم �oر�ر ر5�4o ر ا�ظ�م اذي �+�oسِ 4��o� وكo������o وا�oد ا��oوك؛ ا ,
(إ:. :�1ول ���� ��7 �5 ��2 ��1�س �2ل $ ����, و�+�س ���� وا�دھم ٍو�دت ا�رأة ��"��fم وأو��fت �fن �fل �f.ء  ِ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ََ ُ ُ َ) ْْ ِْ ِ ِْ ُُ ًَ

ٌو��� �رش ْ َ َ ََ
ٌ�ظ�م  ِ ْأ��fم :�o2ل oCم ذ�oر �o5 ا��o1 أن ��o���ن, وأ�� �ظ�م, ���7 �رش �� �����م ھ�ذا و�ف َ ُ B َ  .:��If�ِ ِ ْ َ

��َ�	ر� ْ َِ ُ:�روا Cم �2ل �����ن, 75و�� ��ر��� �5 و2ت �2�ر ِ ) َ ��َ��� �ر� ْ َ ََ َ
 �f�"/+ َ �f�ِءت  �fل أھ�fذا �ر�fك َ ُِ َْ َ َ ََ َ َ َ o�5ذا  ْ

����َور/= :$ ���� �2ل وھ�ذا �5 ��2 �و�ف. د�ل ��� أ�� �ر�ر �+�س  َ ََ
ِأ�و�� �"�f ا�	fرش  ْ َ َ ْ َ َْ َ ِ َ

���o اo�ر�ر : أي 
����ْرب  د :وذك �2ل, � ا��ك و�م, �� أ��� ��ت � او@��, اذي ��ن �+�س  َ ) ِآ���:. �ن ا��"ك و�"��:. َ ِ ِ َِ َ َْ َ َ ُ ْ+ ْ ْ َ  ���5دل 

   .��ك ��ر :أي, آ��ه $ ا��ك أن �و�ف

�: وإذا ��ن �ذك 1�5ول��� $ ���Cذي أ�رش �ظ�م، و��� $ ���ظم إن ا�رش ا ���� ,�ْ/Yن :�2ل $ ��� ِ ْ�و�وا  َ َ+ َ
�ل �f��. � ? إ��f إ? ھfو �"��f �و�"fت/ُ َْ َ + َ َ+ ََ ْ َ َ َ ْ َِ ُ ِ ِ ُِ + ْ ُ َ

Bوھfو رب  َ َ ِ ا�	fرش ا�	ظ�fمَُ ِ َ ْ َْ أ<�oر ��o�7 رب , أ<�oر ��o�7 رب ا�oرش ا�ظo�م ِْ
+أ? :و�2ل ����, ا�ظ�م ��ك ا�رش: ����, ا�رش َ���دوا a ا�ذي �6رج ا�6بء /. ا����وات وا� َ ْ ْ +َ َ َ + َ ْ ُ ُ ُ ْ َِ ِ َِ ِْ ِ ِ+ ِرضُ ْ  �f� "م	َو� ْ َ َُ َ

46�Bون و�� �	":ون � ? إ�� إ? ھو رب َ َ ْ َ َُ َ َ+ َ َِ َِ ُ + ُ ُ ْ ُِ ُ
ِا�	رش ا�	ظ�م  ِ َ ْ َْ    .و�ف ا�رش ���7 �ظ�م ِْ

�َ/�	��� :و�ذك �2ل ��� َ َ ِ� ا��"ك ا��ق ? إ َ َ ْ ْB َُ َِ ُ ِ�� إ? ھو رب ا�	رش ا��ر�م+ ِ َ ْ ْ + َِ ِْ َ B َ َ ُ إن : و2�oل, ا�oرش و�ف ���� ��o�7 رب َ
�ُا�	رش ا����د ُذو :���� وھ�ذا 2ول $, أي رب ا�رش وھو ا�ر�م, ا�ر�م ��� �رب ��� ِ َ ْ َْ ِْ  �o���5ل ذك د�oل 

Cم ذ�ر أ�-� أ�� ر5�4 �5 2ول , ��@��واء ���� �5 ھذه اJ��ت َو<̂�ُ�, وأ�� �رش �ظ�م, أن $ ���� <�ق ھذا ا�رش
�ُر/�= :$ ��� ِا�در��ت ذو ا�	رش َِ ْ َ َ َْ ُ ِ    .و���� ور5�4 ادر+�ت, و<�ق ا�رش, رب ا�رش: أي +

�nوھ�ذا أ<�ر �7ن ا�)��9 �ُ��ون �و َ ,�َو�رى :�2ل ��� ََ
ِا��
�P� ��/�ن �ن �ول ا�	رش  ْ َ ْ َ َ َْ َ ِْ ْ َِ ِ) َ َ

أي ���ط�ن ���رش ���  
��, أو 2ر���ن ���, �و� ��5�ن, ��ء $ ����o�� �oَا�fذ�ن :وأ<�ر أ�-� ���7م ����و�� �5 2و ِ ْ���"fون ا�	fرش و�fن  + ََ َ َ ْ َ ْ َْ ُ ِ

ْ�و�� ����ون ���د ر��م ِ ) َ ْ َ ُ ) َ ُ ْ َِ ِ َ ُ ]ُ���ُ�ون ���7مأ<�ر  َ ُو���ل :وھ�ذا �2ل ����, وھم ����ون ا�رش, َ ِ ْ َ ْ�رش ر�fك /fو �م  َ ُ ْ ) َ َ ْ ََ َ َ
��:��A ذP�ٌ�و َ َ َ ْ َِ ٍ َِ

   .75<�ر �7ن ا�رش ���ول ��� ��ء $ 

. وأن $ <�� ��@��واء ���� ��� ��ء ,وأ�� ���ول, وق، وأ�� �ظ�موھذه ���� أد� وا-�� ��� أن ا�رش ��ء �<�
ا�رش ھو ا��ك؛ ��ث أ�� 1Cل ����م أن �o��1وا ھoذه : و�2وا, �ر�ر �ظ�م و2د أ��ر �C�ر �ن ا���ز� �1��1 ا�رش أ��

��و�� , إ�ط�ل �� <��1 $ وھذا. ��� ا��ك: ����, ا��وى ��� ا�رش: و�2وا, 75ووا ا�رش, 5��� ا@��واء اJ��ت ا
َ�̂��ُ� وأ<�ر �� َ.   

َا�ذ�ن ����و�� ��� أ<�ر $ و@ �ك أن ���� ا�رش ِ َ���"ون ا�	رش + ْ َ ْ َْ َُ وھoذه �ظ���o؟ رب , ��oف ����و��o: وإذا 2�ل ِ
   وھم �<�و2ون؟ و��ف ����� ���C�� أو أر��� ��� �5 ��ض اروا��ت؟ ���وها�رش ا�ظ�م، ��ف ���ط��ون أن �

   :و�1وة $، �5 ��ض اروا��ت أ�� �� <��1م �2ل, أن ���� ا�رش ���وه �1درة $ :�5+واب

��ن؟ �15ل: �15وا, <���1م ��ل �ر����o5���وا , ����5وه, $ و���ده ����ن: 2ووا: ��ف ���ل �ر�ك وأ�ت رب ا
� و���وه��� $ ,���� :�َا�ذ�ن ��� ���� ��ذا ا����M أن 2د أ2درھم $ ��� ِ َ���"ون ا�	رش و�fن �و�f� �f���ون  + ْ َُ ) َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َُ َ ْ ُ ِ

ْ���د ر��م ِ ) َ ْ َِ ُو�ؤ�:ون �� و���4Mرون �"ذ�ن آ�:وا ِ َ َُ ُ ْ َ َ ُ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ+ ْ ِ    .و�ؤ��ون ��, ر��م أ<�ر ���7م ����ون ْ

  

  ����c ��"� ا�	رش

  

����را��م و�5 ������م ���رات �C�رة �ن  و�5, وأن ��ب 2در��م و2و��م �� ���وا $, وھذا د�ل ��� أن $ أ2درھم
أو , و ����oن ا��o اoذي @ ��oوتأ, أو ����oن ��oك ا��oك, اo1دوس ����oن ا��oك: �C�oر �oن ا��o�ر�ن أ��oم �1وoون

ْ����ن �ن ھو ��� �ل ���رات ُرو�ت أ��م ا���Cوا �1و�.. ��ء 2د�ر َْ َ ْ����ون ���د ر��م :ِ ِ ) َ ْ َ ُ ) َ ُِ ِ و2د , وأ��م ���وه �ذك َ
ذ�ر ا�رش و����� �o�oث  و�5 ا����ت ا�� �ظ��� ��د $ �ن روا�� ,ذ�ر�� أن ا����� أ�-� ���ر5ون ����� ا�رش

   :�1ول
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 وأن ا�:ـ�ر �ـAـوى ا��ـ�/ـر�:ـ� �ـ�ـدت �ـIن و�ـد ا�"ـ� �ـق

 و/ـوق ا�ـ	ـرش رب ا�	ـ����:ـ� ٍوأن ا�	ـرش /ـوق ا��ـ�ء طـ�ف

 �ـ
Pـ�ــ� ا�Lـ� ��ـو�ـ�:ـ� ���ـ"ـــ� �
Pـ�ــ� �ــرام

  

�ْوم ُ���ر ���� �5 أ��o أ<�oر �7oن ا�oرش o5وق ا��oء ط�oف, ا�ظم �� ��� $ ���� و��م ��� ھذاأ2ره ا ِ ْ , �o���� �oوأ�
َوھو :أ<ذ �و�� ��� ا��ء �ن اJ�� ا�ر��� �5 �ورة ھود 2ول $ ����, �رام �)��9 َا�ذي 6"ق ا����وات وا�رض  َُ ْ َ َ َ +َ ْ َ +ِ َِ َ

ُ/. ��� أ��م و��ن �ر�� ُ َ +ْ َ َ +َ ٍ َ ِ ِ ِ�"� ا���ء ِ َ َْ َ
أو ��د ����م , إن ذك �2ل أن ����� ا�)��9: �واء 2�ل: 2�ل, أ�� 5وق ا��ء أي 

�   .$ أن �ر�� ��ن ��� ا��ء ذ�ر, 

��� ��ن اoر�M: �15ل ��� أي ��ء ا��ء؟ و�9ل ا�ن ���س .�o��� : فo��5 ء و@ أرض��o� ك�oن ھ�o�� مoأن ا��oء إذا 
و@ ���oم o2دره؛ , ا��ء �����o و��ر ���1را, <�ق $ ار�M: ����, ا��ء؟ 75<�ر �7ن ا��ء را�ب ��� ��ن ار�M ا��1ر

   .و@ 2در ذك ا�رش إ@ $ ����, 2در ذك ا��ء

  

  �4Nت ا�	رش

  

��� ��ر و��� ھذا ا�رش اذي ھو <���1دل: ورد �5 ���ت ا�رش ���ت �ظ���، ����  $:   

���� �َو�= :ورد �5 �د�ث أو أCر �5 ����ر 2و َ�ر��� ا����وات وا�رض َِ ْ َ َ َ + B َْ ْ ِ ُِ ُ
 أن ا�ر�� ا��4 ����وات وا�رض 

�� 4��oo+� �o5bن اoذي ���o�� o5وق  :أي  �o5 ا�ر��o إ@ �oدراھم ����o أ1�oت o� �o5رساo���وات اo��4 وا�ر-oون ا َ ِ
]ھذا ا�+ن؟ Cم +�ء �د�ث آ<ر ادراھم ��ذا ��Uل ا����؟ ��ذا ��Uل �ن: دراھم, ارأس َ ِ ْ  �o1��� رشo�أن ا�ر�� �5 ا

�o��� إ�o ا�oرش ھoذه �o����o�� .)ة �oن ا�رض ���o1ة �7oرض o5)ة�� �o�ر�اo���وات و�oذك  ھد �ظ���o5�oن �o��, ا
���و�4o ذoك ھoذه اo���وات، . �o� 4�oداد وأ��oن, و�oذك اo���وات و�ظ����o, وأن ھ��ك ��4 أر-�ن, ا�رض وا���

و�4 ذك ھذا ا�ر�� �2�ر أو �U�ر ���o��� إ�o ا�oرش، . ا�ر�� وھذه ا�<�و�2ت وھذه ا�رض ���� ا��4 �� ھذا
   !ظ�� <�ق ا�رش؟ا�رش �5�ف �� وإذا ���ت ھذه �ظ��

�ظ�� @ �ك أن $ أ�ظم �ن �ل ��ء؛ وذك ��ف�� ����: c��/ْ ) َ َ
َ���م ر�ك  ) َ ِْ ِا�	ظ�م ِ ِ َ اذي @ �درك �ظ��� : ���� ْ

و$ ,  أن ا�رش �<�وق؛ �ن �ل ��oء o�>� �o�T5وقو2د ا��ق ا����ون .وھو ا�ظ�م, �<�وق، �5و رب ا�رش ا�ظ�م
ق،�>أول �� <�ق $ اo�1م،  : أو ا�1م �2ل ا�رش؟ ورد �5 �د�ث, ھل ا�رش <�ق �2ل ا�1م: و2د ا<��ف ���� ھو ا

�� ��� ھو ��9ن إ� �وم ا1����. ��9ن إ� �وم ا1���� ا��ب �� ھو: �� أ��ب؟ �2ل: �2ل. ا��ب: �15ل��   . +رى �5 ��ك ا

: أي, أن أو��� �����C ���� ا�رش: و�ن ا���M أول �� <�ق $ ا�1م �2ل �ل ��ء أن ا�1م: ��1-� ھذا ا�د�ث
]أن ا�رش �<�وق �2ل ا�1م و�2ل ��9ر ا�<�و�2ت، �5 ا�و��� @�ن ا1�م: ���5ل ������ إ� �� �وى ا�رش، َ    :�1ول ْ

 

 �Cِء �ـ� �ـن ا�ر��ن��ب ا�� وا�:�س �6ـ�"4ون /ـ. ا��"م ا�ذي

  ـو?ن �:ـد أ�. ا�	
 ا���دا:. ھل �ـ�ن  �ل ا�	ـرش أم ھو �	ده

ُوا��ــق أن ا�	رش  �ـل �:ـ� ْ  و ت ا���ـ��ـ� �ــ�ن ذا أر��ن َ

  

 5دل ��� أن ا�رش �<�وق �2ل اo�1م وo�2ل و��ن �ر�� ��� ا��ء, <�ق $ ا�1م �� :��� �5 ��ض اروا��ت أ�� �2ل

ا@��راف  أ��� �ن أ�� ا��ت و2د ورد �5 ��ر. ه �ن ا�<�و�2ت، وأ�� ���� ا�رش ��T5م أ�-� <�ق �ن <�ق $P�ر
   :وأ��م أر��� �5 2و�, ����� ا�رش

 

ُو��ث �رNـد, وا�:�ـر �6eـرى ر�ل و�ـور ��ت ر�ـل �ـ:��ـ� َ ْ ُ ٌْ َ 

  

���واo>Jر , واJ<ر ��o� ��o� �o�ر, <ر ��� ��� CورواJ, ��� ا�A��ن ���� ورد �5 ��ض اروا��ت أن أ�دھم 
�ث ��� ����ظ�� <��1م، وأن ���م. و�ن $ أ��م ������م. أ�د :����,  ���اذي  إ�را5�ل ورد �5 و���م �� �دل 


 �5 ا�ور��َُو�ل �� ���� و��م, ] $ ��� ���, و��� +����, ��ف أ��م و���ب ا1رن 2د ا�1م ا1رن :واذي �2ل ا

 �5 إ�را5�ل: أي ���ظر ��� �ؤ�ر��وأن ا�1�o1�> �oوا ���o . ا�ور، وذ�ر أ�� �ن +��� ���� ا�oرش ]اذي ُو�ل ��

   .2درھ� إ@ $ �� �1در, <��1 �ظ���



 178

����o و��oم $ ��o� �o�����o� �o1��رة  :�Cت �5 ا�د�ث 2ول ا �oٍأذن �o أن أ�oدث �oن ��oك �o� �o�ن ����o أذ��o إ َ َ
�9����� ��� �o1دار ھoذا �oن اo�A��ن؛ ����o : أي. ا���oب: ا���oق ھoو. إ�o� �oن ����o ا�oرش :2�oل, �)����9ك �ن ا

�oن  ���o إ�oرا5�ل وھ�oذا ��o ورد أ��o5 �-o. أو ھoذه ا�o���5 ا�ظ���o, ا�A��ن �ن ذك ا��ك ھذه ا���رة �1دار ر��2
وأo2دا��م ��oت ا�رض , ���ء اo�����������oم o5وق اo أن:  وإن ��oن 5���o1� �oل-�ظم <��1 �� ورد �5 ��ض اروا��oت

����و@ �oدري أ�oن , و��ن إ��� �o��ھد أر-�o وا�oدة. ���م ا����5 ا�� ��ن ا�ر-�ن أو ��ت ا�رض ا�����، و@, ا
   .ا�رض ا�� أ<�ر ����7 ��4 �1��

�1ط4؟ ���o �1ط4o ھoذه ھذه ا����5 ��� . و���ء ���رة <�����9 ��� و�ذك أ�-� ا���وات، ورد أن �� ��ن �ل ���ء
   ����5 طو���، �5�ف ����9 ���؟ و��ف �7ف أو �<�����9؟, ����5 ��ر ���ن: ���� ا����5 اطو���؟

�ظ�� ھذه ا�<�و�2ت ���ق و��ر���5 ��ظ���� ���ده. @ �ك أن ھذا د�ل �>إذا ���ت ھذه �ظ��o . ا@��راف ��ظ�� ا
ْھذه ا�<�و�2ت، �5�ف ��ظ�� �ن <���1، ��ن، و<�ق ا<�ق ور��م؟ا َ��و@ ���م o2در , 5) ���ط �و���! ذي ھو رب ا

�ظ��� إ@ �   .ھو ������ و���

���� و9�5دة ا���م �ن ��ر�5 ھذه ا�<�و�2ت و��ر�5 �� <�1ت : ،�o9��و��ر �oق، أن ���رف ��ظ��� و+)�>َأن ُ��ظم ا [ َ
���o اoرب ������o، وأن ��oرف �oق اoربو@ ��ظم, و@ ����ر, $ وأن ����Pر أ��م �ظ�� �o� رo���� ���ظ�� ����  

����.   

�oo��2و�>� �ooظ��ق؟ وإذا ���ooت ھooذه, إذا ���ooت ھooذه �oo>�5�ooف �oo1دارك أ���oo , ا�<�و�oo2ت وھooذا oo2درھ� �5�ooف ��ظ��oo ا
  و��ooooooooooooذا ���ooooooooooooرف 5��oooooooooooo؟ اoooooooooooo�A��ن؟ ��ooooooooooooذا ���ooooooooooooك؟ و��ooooooooooooذا �oooooooooooo1در ����oooooooooooo؟

���د $, ���7ك  و@ ���
,وأ@ �ر45 ����ك, اوا+ب ���ك أن ��ورع ���1ك ور�ك، و@ �> ����5ذه ھ� . و@ ���زز 
   .����4 إ� �)م ا�ؤف. ��ظ�� ھذه ا�<�و�2ت ��� ��وا-4 �ن <���1 9�5دة ��ر�5 ا���م

  

�م�  �4Nت ا��
�P� و6"

��ن، وا�)ة واo�)م ���o أ�oرف ا�ر��o�ن ��. ��م $ ار��ن ار��م����o��� �oد و���o آ�o و����o ا��د رب ا
ْذ�ُر <�ق +�ر�ل ���� و��� ����� أ5-ل ا�)ة وا�)م اروح ا���ن: ر��� $ ����: �2ل. أ+���ن ِ .  

�د��C ���د �ن �����ن اوا�ط� �ن ���د �ن داود �ن أ�� ھ�oد �oن اo���� : �د��C ���د �ن ���� ا�روزي �2ل: �2ل
�2ت�ن ��روق �ن ��9�� ر-� $ ��� ����رأ�oت +�ر�oل ����o اo�)م : �2ل ر�ول $ ��� $ ���� و��م: � 

�ظم <��1 �� ��ن ا���ء وا�رض ���ط� �ن ا���ء ��دا  .  

��د $ �ن ��ران �2ل: �د��C إ���ق �ن أ��د ا��ر�� �2ل: �2ل ��Cل: �د�o2 دo��� نo� ط��o�أ ��Cدo� : نo� ء(o��oد��C ا
ُوإ:�:  �ز و+ل��د ا�ر�م �ن ا�ن ���ط �5 2ول $ + ِ ٌ /. أم ا����ب �د�:� �	". ���fم َ )ِ ِ ِ ِ َِ ` َ َْ َ َْ ََ �o5 أم ا���oب �oل ��oء : �o2لُ

، وو�oل ھو ��9ن إ� �وم ا1����، وو�ل �C(C �ن ا�)��9 أن ���ظوه، 5و�oل +�ر�oل �����oب أن ��oزل ��o إ�o ار�oل
��oر ��oد ا�o�1ل ھoذا +�ر�oل ����o اo�)م، �� �-o�ك 2و��، وو��� أ���ز و+ل أن �+�ر�ل أ�-� ������ت إذا أراد $ 
وو�ل ����9�ل ����ظ �1طر و���ت ا�رض، وو�ل ��ك ا�وت ���� ا�)م ��1ض ا���س، T5ذا ذھ�ت اoد��� +�o� 4o�ن 

  . ��ظ�م و�� �5 أم ا���ب 5�+دو�� �واء

�oن ��o�د �oن �o�2دة �oن : �د��C إ���ق �ن أ�� إ�را9�ل �o2ل: �د��C ا��ن �ن ھ�رون �2ل: �2ل 4o�ن زرo� دo�ز� ��Cدo�
 �����ُو��"وه ��ھد �:� ��ر�� �ن ا�ن ���س ر-� $  ْ َ ِْ ٌِ ُ َ   . +�ر�ل: �2لَُ

�oد��C : �د��C أ�و �ر�ب �2ل: �د��C أ�و ���� �2ل: �د��C ��دان �ن ��ر �2ل: ���ن ا����ط� �2ل�د��C إ���ق �ن : �2ل
�ن إ�����ل �ن أ�� ��M �5 2ول $ �ز و+ل ����ٍإ:� ��ول ر�ول �ر�م : ��ر �ن ���ب ا ِ َ +ٍ ُ َ ُْ َ َ ُ �ل ���� +�ر: �2لِ

�ز و+ل �ٍذي  وة �:د ذي ا�	رش ���ن : ا�)م، و�5 2و ِِ ِ ِ ٍ َِ ْ َ +ْ َ ْ ٍ�ط�fع fAم أ��fن : +�ر�ل ���� اo�)م، و2و�o: �2لُ ِ َ + َ ٍَ ُ
ٍو�� ����Nم ���:ون . +�ر�ل أ��ن ��� ����ن أف �+�ب: �2ل ُِ ُْ َ ُ َ َ َْ   . ���د ��� $ ���� و��م : �2لِ
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�ن زر �ن ��o�ش �o5: �د��C وھب �ن �1�� �2ل: أ<�ر�� ا�ن أ�� ���م �2ل: �2ل ������د �ن ا�> ��Cز �دo� o2ول $ 
َ/�: و+ل َ�ن  �ب  و��ن أو أد:� َ ْ ََ َْ ْ َ ْ َِ َ أن ر�ول $ ��� $ ���� و��م رأى أ<�ر�� ا�ن ���ود ر-� $ ��� : �2لَ

  . +�ر�ل �5 �ور�� � �����9 +��ح 

�oن زاo9دة �oن ���oم �oن زر : ر �ن أ�� ���� �2ل�د��C أ�و ��: أ<�ر�� ا�ن أ�� ���م �2ل: �2ل ����د��C ���ن �ن 
رأى ر�ول $ ��� $ ���� و��م +�ر�ل ���� ا�)م �5 �ور�� � �����9 +��ح : �ن ��د $ ر-� $ ��� �2ل

 .  

�ن ���د �ن ���� �2ل: �د��C ا1وار�ري �2ل: �د��C أ�و ���� �2ل: �2ل ���� ��Cن زر : �د����م  ��Cد $ �دo���oن 
 اo�درة و��� �o��o�+ �9���oح رأ�ت +�ر�ل ���� اo�)م ��oد: �2ل ر�ول $ ��� $ ���� و��م: ر-� $ ��� �2ل

  . ���ooooooooooooooooooooooooooooooo�ر �oooooooooooooooooooooooooooooooن ر�ooooooooooooooooooooooooooooooo�� ���و�oooooooooooooooooooooooooooooooل اoooooooooooooooooooooooooooooooدر وا�2�oooooooooooooooooooooooooooooooوت 

��ر �ن ا<ط�ب ا�+����� �o2ل: أ<�ر�� ا�ن أ�� ���م �2ل: �2ل ��Cل: �د�o2 آدم ��Cدo� : نo� مo����oدo� ��Cر�ك �oن 
����oأ�� ا $ �o-ود ر��د $ �ن ���َو��fد رآه :ز�f� أf6رى �:fد �fدرة ا��:���f : +ود �ن أ�� وا9ل �ن  ُ َ َ ُ َ ََ ْ ْ ْ ْ َْ َ َِ ِ ِْ َ ُْ ً : �o2لَ

���� و��م-رأى ر�ول $  $ ���-��� �+��ح ���� �د ا�5ق ����Cر �oن . ��9 +��ح +�ر�ل �5 �ور�� ��د ا�درة 
��oooooooooooooooooooooo�� $ @إ �oooooooooooooooooooooo���� @ �oooooooooooooooooooooo� 2وت�oooooooooooooooooooooo�  . أ+����oooooooooooooooooooooo ا���و�ooooooooooooooooooooooل اooooooooooooooooooooooدر وا

��o�Cن �oن �طoر �oن o��Cت : �د��C ���د �ن �����ن �ن ���ب �2ل: �د��C ا��ن �ن ھ�رون �ن �����ن �2ل: �2ل ��Cدo�
 ���� و�oل ���oده ا�oؤ�ن ���o�ن :  �2ل-��� $ ���� و��م-�ن أ�س �ن ��ك ر-� $ ��� أن ا�oإن $ ���رك و��

����75ذن ��o أن ���oد إ�o اo���ء 5�o1ول $ �oز , 2د ��ت: T5ذا ��ت �2ل ا����ن ا�ذان و�) �� �����ن ����. �����ن 
ة �ن <��1 أر-� ���وء: أ1�5�م �5 ا�رض؟ 5�1ول $ �ز و+ل: 5�1و@ن. ����9 ���وءة �ن �)���9 ����و��: و+ل

]2و�� ��� �2ر ��دي أو ��د �2ر ��دي 5������ وا��دا�� و��را�� وا���� ذك ��دي : 75�ن؟ 5�1ول: 5�1و@ن. ����و��
 ����1  . إ� �وم ا

��د $ �ن ا��ن �ن أ�د �2ل: �2ل ��Cؤ�ن �2ل: �د��د ��C�o)م اطو�oل : �د��C أ�و ا�-ر �2ل: �د��C ���ن �ن ��د ا
�ن ز�د ا �o��� $ ��o� $ ولo�ن رo� �o�� $ �o-رة رo�ھر �oن أ�o��ن ���ور �ن زاذان �ن ا�ن ��ر�ن  ���
�م �oن ���o آدم ��+oوم اo���ء: و��م �2ل�o����oد . إن & ���� �)��9 �5 ا���ء أ��ر ���� آدم وأ �oTo5ذا أ��oروا إ

�ز و+ل ذ�روه 5��� ����م و��وه، و�2وا $ ����د ���ل .  ا���� 5)ن �+� ا���� 5)نأM�5: ���ل �ط� �وإذا أ��روا إ
  . <�ب ا���� 5)ن <�ر ا���� 5)ن ھ�ك ا���� 5)ن :و�2وا. ������ $ ذ�روه 5��� ����م و��وه

د �ن �د��C او�د أ<�ر��� ��دة ��ت <�: �د��C ���د �ن ھ��م ا������ �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل
�����ك ا��م و���دك ��� أ�ت �o�ن ھoذا ا�oور : �1ول. إن �5 ا���ء ���� ���� �ور و���� W�C: ��دان �ن أ���� �2ل

75ف ��ن �2وب ا�ؤ���ن �س � ����P M�ره W�C  . وھذا ا

 �oن ���oر �oن أ�o� �oد ��C���o� �oن ��oد $: �د��C ار��o� 4ن ��o���ن �o2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل
���� �2ل : ����ط�ء �ن د���ر �ن ���د �ن +��ر ر-� $  ��Cد� :  

ٌو�� �:� إ? �� ���م �	"وم  ٌُ َ +ْ َ َ َ ََ ُ ِ + ���� �5 ا���ء �و-4 إ@ ���� ��ك إ�� ��+د وإ�� 9�2م �. ا�)��9: �2لِ��  . �� �1وم ا

��د $ �ن ��د ا�+�د �2ل: �د��C زھ�ر �ن ���د �ن �2�ر �2ل: �د��C ���د �ن ا���س �2ل: �2ل ��Cل : �د�را9o�إ ��Cدo�
���o2 �oل $ �o-ن أ�� ذر ر� ��+��ن إ�راھ�م �ن ���+ر �ن �+�ھد �ن �ورق ا : �o��� $ ��o� $ ولo�ل ر�o2

إ�� �رى �� @ �رون وأ��4 �� @ ����ون ، إن ا���ء أطت و�ق �� أن �9ط ��o��� �o �و-4o أر�4o أ�4��o : و��م
 +���� ��+دا &، و$ و ����ون ��o أ��oم o-���م o�2�) و����oم �C�oرا و<oر+�م إ�o ا��oدات إ@ و���� ��ك وا-4

�ز و+ل ووددت أ�� ��ت �+رة ��-د  $ �  . �+7رون إ

�د��C أ�و ���ذ ا��وي ا�o-ل : �د��C ���د �ن ��� �ن ا��ن �ن �1�ق �2ل: �2ل�د��C إ���ق �ن أ��د ا��ر�� : �2ل
���د �ن �����ن �2ل: �ن <�د �2ل ��Cد� :���� �ُوإ:� �f:�ن ا��Nf/ون وإ:f� �f:�ن : ���ت ا-��ك ر��� $ �5 2و َ ُْ َ + ْ ََ + َ +َ َِ ِB
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َا�����ون  ُ ) َ ُ �2oت: �2لْ �oأ�� �o��� $ �o-9�� ر���o2ل ���o $ : ��ن ��روق �ن ا�+دع ر��� $ ���� �روي �ن 
�ز و+ل. �� �5 ا���ء اد��� �و-4 2دم إ@ ���� ��ك ��+د أو 9�2م: ��� $ ���� و��م �ُو�� �:�f إ? ��f : 5ذك 2و َ + ِ + ِ َ َ

��م �	"و�ُ ْ َ ٌَ َم وإ:� �:�ن ا��N/ون وإ:� �:�ن ا�����ون َ ُ َ ُُ ) َ ُ ْ َ + ْ َْ َ ََ + َ +ِ ِB ٌ .  

��oد اوھ�oب �oن �ط�oء �oن ��o�د: �د��C ���د �ن ���� �ن ���ون ا���� �2ل: أ<�ر�� ا�ن أ�� ���م �2ل: �2ل ��Cد� 
���o2 �oل $ �o-زام رo� نo� م�o�� نo��ن ��2دة �ن ��وان �oن ��oرز  : 4o� م�o�و �o��� $ ��o� $ ولo�ر �o����

إ�� ���4 : �15ل ر�ول $ ��� $ ���� و��م. �� ���4 �ن ��ء: ھل ����ون �� أ��4؟ �2وا: أ����� �15ل �م 
  . أط�ط ا���ء و�� �)م أن �9ط و�� 5��� �و-4 2دم إ@ ���� ��ك ��+د أو 9�2م 

��د ار��ن �ن أ�� ���م �2ل: �2ل ��Cن أ�� د���� �2ل: �د� ��� ��Cد� :�o�C� ط�ء���د اوھ�ب �ن  ��Cل. �د�o2 : ��Cدo�
�oن : �د��C آدم �2ل: �د��C ���د �ن <�ف �2ل: إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل �oر����د��C �ر�ك �ن <�o�ف �oن 
�oooo���� $ �oooo-س ر�oooo��ًّوا��Nffff/�ت 4ffffN: ا�ooooن  +َ + ً� /��ffffزا�رات ز�ffffرا /�������ffffت ذ�ffffرا َِ َ ً ْ َْ + َ +ِ ِ ِ َِ   . ����oooo ا�)�oooo2 :�oooo�9لَِ

�oن: �د��C إ�راھ�م ا����5 �2ل: �د��C ا�ن أ�� ���م �2ل: �2ل M�o� �oن أ�� �د��C ا�-�ل �ن ���ض �ن ا���ش 
�o: �2ل ر�ول $ ��� $ ���� و��م: أ�� ھر�رة ر-� $ ��� �2ل (-o5 �o�9(� لo+ز و�ن ���oب ا��oس إن & 

����o5م �7o+����م إ�o2 : �oل. T5ذا رأوا 2و�� �ذ�رون $ ���oدوا ھ��oوا إ���o+�� �oم. �طو5ون �5 اطرق �����ون اذ�ر
ھoل : 5�o1ول. ���دو�ك و����و�ك و��+دو�ك: �� �1ول ���دي؟ �2وا: 5�1ول $ �ز و+ل وھو أ��م: �2ل. ���ن ا���ء

وا��5 :oo�oo1ول. @: رأو��oo؟ 5�1وooون�oo2 ؟�ooو رأو�oo�5 : �oo�oo1ول. ooو رأوك ���ooوا ooك أ�ooد �oo����� و��+�ooدا و����ooدا: ف 
7و��؟ �2وا�� :��+و رأوھ� ���وا أ�د ط��� : ��ف و رأوھ�؟ �2وا: 5�1ول. @: ھل رأوھ�؟ 5�1وون: 5�1ول. ��7و�ك ا

وا: 5�1ول. و���وذون �ن ا��ر: �2وا. و����� أ�د �ر���o2 ل. @: وھل رأوھ�؟�o2 :ولo1�5 :وا�o2 ؟�oو رأوھooو : ��oف 
5��م 5)ن �س ���م إ��� +�oء : 5�1ول ا��ك. أ��د�م إ�� 2د �Pرت �م: 5�1ول. رأوھ� ���وا ���� أ�د ��وذا وأ�د 5رارا

�+�� .�  . ھم ا+���ء @ ���1 ��م +����م : 5�1ول ���رك و���

�د��C و��4 �ن ����ن �ن ��د $ �ن ا��9ب �oن زاذان �oن ��oد $ : �د��C أ�و <���C �2ل: أ<�ر�� أ�و ���� �2ل: �2ل
إن & ���رك و���� �)��9 �����ن �5 ا�رض ���Uو�� �ن : �2ل ر�ول $ ��� $ ���� و��م: ر-� $ ��� �2ل

  . أ��� ا�)م 

��د $ �oن <��oق �o2ل: �د��C أ��د �ن روح �2ل: �2ل ��Cول: �دo1� ��o�� $ �oط ر����o�ن أo� فo�و�ت ��o� : 4o��+�
5�o1ول ر��oم . �)��9 ا��ل و�)��9 ا���ر �5 �)ة اظ�oر و�o)ة ا��oر �5ر���o�9(� 4o ا��oل و���o�9(� �o1 ا���oر

�أ����ھم وھم ���ون و�ر���ھم وھم ���ون، و5��م ��د ك : �ون؟ 5�1وون�)���9 ��ذا �ر��م ���دي ���: ���رك و���
  . 5�ز�دو��: �2ل. ز�دوا ��دي �5 ا��م: 5�و�� $ �ز و+ل إ��م. م ���م ���� ����� إ@ ��م أ��� ��ك

5�oو�� $ �oز . و+د��ه ���oرا: ��ف و+د�م ��دي؟ 5�1وون: 5�و�� $ �ز و+ل إ��م. ر��� 2د ا���� ا�ز�د: �1وون
. و+oد��ه ���oرا: ��ف و+د�م ��دي؟ 5�1وoون: 5�1ول. ر��� 2د ا���� ا�)ء: 5�1وون. و+ل إ��م ا��1وا ��دي وا���وه

  . ا���وه ��ن @ ��دل و@ �U�ر ��� �����1: 5�1ول

���oد �oن :  �o2ل�oد��C ا�o-ر �oن ��o�ل: �oدo> ��C)د �oن أ��oم �o2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �oن ا�o�ن �o2ل: �2ل ��Cدo�
���ت ر+) �ن أ���ب ر�ول $ ��� $ ���� و��م �ن ا��� ��� $ : ���ت �دي �ن أرط�ة �2ل: ���ور �2ل

�� ���م ��ك �1طر �oن �����o د���o إ@ وo�2ت . إن & ���رك و���� �)��9 �ر�د 5را��9م �ن �<���5: ���� و��م �2ل
oo+ز وoo�ل �) �oo�9�oo+ود & �ooذ �ooوم <�ooق $ اoo���وات وا�رض ooم �رoo�5وا رؤو��ooم و@ ��� �oo�9�2 �oo����oo، وإن & 

����1و��oوف oم ���oر5وا �oن . و�)��9 ر�وع م �ر�5وا رؤو��م و@ �ر�5و���o إ �o�oوم ا1����o.�ر�5ون إ� �وم ا
وا�o2 ��o�� $ �o+و �o��oد��ك �oق : ����5م و@ ���ر5ون ���� إ �o�oوم ا1����o وإذا رo�5وا و�ظoروا إ �o� ك����o�

���د�ك  .  

��د $ �ن ���د �ن ��ران �2ل: �2ل ��Cن آدم �ن �)ل �2ل: �د� ��� ��Cن : �دo� ل����o�ن إ��ن ����ن  ����2 ��Cد�
�� ا��وى ��� �ر��� ���� <ر ��ك ��+د �5و ��+د إ� �وم ا1����o: أ�� <�د �ن أ�� ���� ر��� $ ���� �2ل .
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�����ك �� ��د�ك �ق ���د�ك P�ر أ�� oم أ�oرك �oك �o��9، وoم أ�<oذ �oن دو�oك : م ا1���� ر45 رأ�� �15لT5ذا ��ن �و
��  . و

��oد اo�)م �oن ���oم �o2ل: �د��C أ��د �ن +��ر ا���oل �o2ل: �2ل ��Cدo� :ل�o2 لoؤ�� ��Cدo� :ل�o2 د�o�� ��Cدo� : ��Cدo�
����o و��oم إ���ق �ن ��د $ �ن ��د ار��ن �ن أ�� ��رة �ن أ�� ھ $ ��� ����ن ا ��� �ر�رة ر-� $ ���

, و��ك ���ب آ<ر ���oدي ا��oم أ�oط ����o��> �o1. �ن �1رض ا�وم �+ز Pدا: إن ���� ���ب �ن أ�واب ا���ء �1ول: �2ل
و��oك ���oب . و��ك ���ب آ<ر ���دي �� أ��� ا��س ھ��وا إ� ر��م �� 2ل و��� <�oر ��oC� �oر وأ��o. وأ�ط ����� ����

 آ<ر ���دي �� ��� آدم دوا ��وت وا��وا �<راب 

  

�oد���� �ّأو و���oم , وط����o، وو�oل ��oم ھذه ا���د�ث ��� �����، ذ�ر ��ء �ن ���ت ا�)��9 اذ�ن <��1م $ ���
�ن ��ء �ن <��1.   

  

��P
  ذ�ر 6"ق ا��

  

���� ا�)م ���5م ��ك او�� اذي ھو +�ر�ل .� �o�ورد ذ�oره �o5 2و�o�: f:إ+ ِ��fول ر�fول �fر�م ذي  fوة �:fد ذي  ُ�ِ ِ ٍ َِ ْ َ+ ُ َ ُْ ٍَ ِ ٍ ُ َ

+ا�	رش ���ن �ط�ع Aم َ ٍَ ُ َ ْ ٍَ ِِ ْ
ٍأ��ن  ِ َ .   

و� ��oزل, ���� �ر��� إ� أ�����o9. ھذه أو��ف ھذا ا��ك، و��� ���7 ر�ول�o� م��o���oر�م ���o : أي, وأ�o� �oر�م, �
$ ,����� ���oد رب ا�oرش, 2وة و��� ���7 ذو, وأ�� ذو 2وة,  �o��� رش؛o�ذو o2وة ��oد ذي , وأ�o�� �o�ن، ��oد ذي ا

   .ا�رش ���ن

������ �����د $ ���� �ن ا��ز�, �دل  �^�ط�oع؛ �ط�oع oCم Cم أ<�ر ���7. و�� ��ن  َ ,�o��� :�o�9(�أ��o و. 5��o� �o�ن ا
   .���c �� أو�� إ�� �دون �U��ر و�دون ز��دة. $ إ��، و��7ره �7ن ����U أ��ن ��� او�� اذي �و���: أ��ن

���� و��م �ن ھذا ا1رآن و�ن $ ��� ����� �وو��� �5 آ��o أ<oرى �o5 2و�o . ھذه ا��� و�ن ذك �����U �� أو�� إ
����: ��"�ُ َ َ�د�د ا��وى ذو �رة /���و +َ ْ + ََ ََ ُ ٍُ ِ ِْ +ى وھو ���/ق ا��"� Aمُ ُ َُ ْ ْْ َ ََ ُِ ِ َد:� /�د�� /��ن  �ب  و��ن أو أد:� ُ َ َ َْ َ َ ََ َْ ْ َ ْ َِ َ َ َ َ+

 � :إ� 2و

ْو��د َ َ ْرآه :ز�� أ6رى �:د �درة ا��:��f:� �fدھ� �:f� ا� َ ْ َُ ً+ ْ َ ْ ْ ْ ْ ََ َ ُ َ َ ُ ََ َ ْ َِ ِ ِ ِ َ�Ifوىُ َْ
�  o�5ذه ���oت +�ر�oل �o�� $ �o1�> وى؛o1أ�o� �oد�د ا

   .ا1وة، ذو �رة؛ ���� ذو �دة و2وة ��� أ�ط�ه $ ������: وا�رة. ا1وى وأ�ط�ه 2وة @ �1در 2درھ� إ@ $ �د�د

f���ِل :�o5 2و�o �ف �5 ا���د�ث، أو ذ�ر أ��  �o��o�+ �9���oح، o2د ذ�oر $ ا�)��o�9ذك و ِ َ  .fأو� 
f�ر �f�P
ِا�� ِ ُِ ً َ ُْ ُ ََ

ث ور��ع �ز�د /.Aو �:A� ��:ِأ� ٍ ُِ ِ َ َ َ ُ َ َ َ َ َْ َ ُ َْ َ

ُا�6"ق �� ���ء  َ ََ َِ ْ ْ
   .م ��� ھذا ا�1دار وھذه ا�+��� �� ���ءأي �ز�د ��-� 

� او�� اذي ھو +�ر�ل �5ذا ��ك��� �ْ ل �ن :ذ�ره $ ���� �5 ا1رآن ����� �5 2و َ ْ ُ
ُ��ن �دوا ���ر�ل /Y:� :ز��   َُ + َ + َِ َ َ ِِ ْ ّ َِ ً ُ َ

ِ�"�  "�ك �Yذن � + ِ ِ ِ ِْ ََ ْ َ َ �َ�ن ��ن :إ� 2و َْ +�دوا a و�
���P ور�"� و��ر�ل و����ل /Yن َ ُِ َ َ َ َِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ ُ َ َ َ ّ َِ َ ِ ِ+ ً
َ� �دو �"��/ر�ن  ُِ ِ َِ ْ ` َ َ و�5 2ول  +

�+/Yن : $ ��� ِ ُ� ھو �و?ه و��ر�ل وc��N ا َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َِ ُ ِِ َ ُ َ َ��ؤ�:�ن+ ِ ِ ْ ُ ْ .   

أ�� رآه ��� $ . وھذه �ظ���, ھذه <���1, $ ھذا ��ك �ن �)��9 و2رئ +�ر�ل أو +�ر9�ل ��ض ا1راء +�را9�ل 2رأه
ْو��د ا��و�ر ���� و��م �ر��ن �رة ذ�رت �5 �ورة َ َ ُرآه ���/ َ ُ ْ ِ ُ ِق ا����نَ ِ ُِ أي رآه o2د �oد ا�o5ق ���o� �o� �o�ن ا�o�رق  ْ

ِ���/ق وا+�وب رآه 2د �د ا�5ق وا�Uرب، أو �� ��ن ا���ل ُِ ُ ْ
ِا����ن  ِ ُ ْ .   

ْو��د وا�رة ا��C�� ذ�رت �5 �ورة ا�+م َ َ َرآه :ز�� أ6رى َ ُ َْ ْ َُ ً َ
���� و��م  $ ��� ���   .�5ذا ا-��ر ��ود إ� ا

��� ������� و��م ��ك او�� ��� ھذه ا��� ��ذه ا رأى ا $�����رؤ��� �1�� �� ��زل  وأ��. أ�� 2د �د ا�5ق: أي, 
, و���Cل أ�-� �5 �ورة ر+ل @ ��ر5و��o د��� ا���� :ر+ل ��1ل �, ��T5 ��زل ��� ���2، و���Cل � أ����� �5 �ورة

 ��� ھو؛ ������س  ��T5���Cل �5 �ورة إ���ن؛ ذك �ن ا��س @ �1درون ��� أن �روه  ���� أ�� إذا ظ�ر. وP�ر ذك

�س �ن +�س ا<�ق �5در�� أ���رھم .��o�� $ ��9(� �5ذا ��ك �ن ,$ �oو��  �o�� ء�o�ا��� �o��و��، o�5و ��oزل �o�
أي �5 �ل �وم �رارا، , ��� $ ���� و��م أ�Cر �ن ��ر�ن أف �رة ذ�روا أ�� �زل ��� ا���. أو�� $ ���� إ��م
� وأ�� �5 آ<ر �� �زل ����ا��رف ���7  ���� أ��. ھذا آ<ر �وط�9 �5 ا�رض, �)م ���ك: � �زل �� ا�وت، وأ�� �2ل

و��. آ<ر �زو� ,�5ذا آ<ر �وط�9, إ��� ��ت ��+�� �ن ا�رض: و�2ل. إ��� ��ن ��زل ��و���� �   .���� �زو

���o ھoذه . اoذ�ن ��oزل ��o��م ھoذا ا��oك اoذي ھoذه ����o @ �ك أن ھذا د�ل ��� �رف ا�����oء $ �o1�> م�oظ���oك 
و�� ��� ا�����ء و��� ھذه ا�ورة ا���رة ا�� @ �1در 2درھ� إ@ $ ������ و���� ، و�4 ذك ��زل ,ا�ظ����.   
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7وا ا���  ورد �5 ��2 �زول ھذه اJ�� �5 ا�1رة أن ا��ود� ������ و��oم- $ ���- �o���U�oن أ�o� ��9oن ا��oور ا 
�2وا. م75+��� � ا�����ء +�را9�ل ��زل ��� و���: أ<�ر�� �ن اذي و�ل �ك �ن ا�)��9؟ �ن اذي ��زل ���ك؟ �15ل: 

و ��ن ��زل ���ك ����9�ل: �15وا. ���� ا�)م ���J ل�9���ل �ك؛ �ن �o�9را�+ �oر��� وأ� �o�T5��oزل  ھو اذي ��زل ��
�دو ��! 5) �ؤ�ن �ك ,���ذاب ���.   

��5��Jت ھذه اَ�ن ��ن د ذك �ز َْ +�دوا a و�
���P ور�"� و��ر�ل و����ل /Yن َ ُِ َ َ َ َِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ ُ َ َ َ ّ َِ َ ِ ِ+ ً
َ� �دو �"��/ر�ن  ُِ ِ َِ ْ ` َ َ ��To5م �oدو : أي +

�. إ� +��ب ا�oرش.. أو �ن , �ن ���ن ا�رش: ؟ �15وا ��ز� +�ر�ل أ�ن: وورد �5 ��ض ا�CJر أ��م ��9وا. & ���
أ�oداء &، �o15ل �o5 ھoذه  إن اoذ�ن ���oدون �)o� @ $ �o�9ك أ��oم: أو ��� 2�oل. ��داه 15د ��دى رب ا�رش �ن: �15وا
��Jن :اY/+ ِ َ� �دو �"��/ر�ن َ ُِ ِ َِ ْ ` َ َ + .   

ر+oل �oد�د ���oض  �5 �د�ث ��oر: ار+ل اذي م ��ر�5 ا����� و�2ل ���� ا�)م ��ورة ذك �ذك 2د ��Cل +�ر�ل
  .و@ ��ر�ooooooooo�� �ooooooooo5 أ�oooooooooد, �oooooooooواد اooooooooo��ر @ �oooooooooرى ����ooooooooo أoooooooooCر اooooooooo��ر اC��oooooooooب �oooooooooد�د

   .���د ا��-ر�ن  ا����9 ا�� �ر�د ��� أنأي أ�� اذي �7ل 5�� ھذه ا���ور ���� �د�ث +�ر�ل ھذا ا�د�ث

��د�� ��7��-��� $ ���� و��م-و�ذ�ر �5 ا���د�ث أ��   �o���oCم  �ظ�oون أ��o د���o ا��ك �5 �ورة د��� �ن <���� ا
��o ا��oزم ا��oزاب �oن o2ر�ش وPط��oن. ���7 ھو ا��ك ��د ذك ��دث �oظ�2ر �o�� �o5 ك ��2 و�2ت, و��oوھم �ن ذ

���� 5رس د��� رأ��� ر+) ����� ھذا ار+ل اذي ھو: �1ول ��-�م. ���� أ�����موو-4 ا , ��� ���5+�ء إ� ا
: أي, أ�oن؟ �o�75ر �o إ�o�� �o 2ر�ظ�o15 :�oل. ا�)��9 �� و-�وا أ�����م ھل و-��م �)��م؟ إن: $ ���� و��م �15ل

  .��oooooo� �oooooo و-�ooooooوا أ�����ooooooما�)9. ا��ooooooد Toooooo5ن ��oooooo��م أن ��و+�ooooooوا إoooooo��م أ��ooooooم �oooooo1� �oooooo-وا

�������1ون , �ورة ��ر @ ����و��م ���� ا�)م أ��م ��زون و����1ون �4 ا����� �5 أن ا�)��9 و���م +�ر�ل د�ل 
ْإذ :�2�) ��� �5 2ول $ ���� و2د ��و�ون, و2د ��و�ون �ددا �C�را, ���م ا�دو ِ  .f:م أf�� ب���f��/ مfون ر��A�M��f�) ُ َ ُ َ ََ ْ َْ َ َ ْ + َ َْ َُ ِ

ffffffffffffffffff� د�مffffffffffffffffff��ِ ْ ُ B ِ �Iَف �ffffffffffffffffffنُ ِ ٍ ْ َ
َا��
ffffffffffffffffff�P� �ffffffffffffffffffرد/�ن  ِ ِ ِ ِْ ُ ََ َ ْ

 .  

. وإن م ��و�وا ����1ون  @��2�oرى؛ ���oم @ �ظ�oرون ���oس, ���م �رد�5م P�رھم، أي ����1ون: أي, و�5 2راءة �رَد5�ن
ْإذ : ����$ و�5 آ�� أ<رى �1ول ْ��ول �"�ؤ�:�ن أ�ن ����4م أن ��د�م ر��م ِ ْ ْ ُُ ُ ُ ْ َB َ ُ َ َ ُ+ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ََ ْْ ُ


A� آ?ف �ن ا��
�P� �:ز��ن �"� إن  A�ْ َ َِ َِ َ ْ َ ََ ُ َِ ِ ِ ِ ٍ َِ ْ َ َ َ

�N�ُروا ِْ َ
ْو���وا و��Iو�م �ن /ورھم ھذا ��دد�م ر��م  ْ ْ ُْ ُ ُ ُ + َB َ ْ ُ ْ َ َ َْ َ ِْ ِ َِ َ ُِ ْ

 �P
6�َ��� آ?ف �ن ا�� َِ ِ ٍ َِ ْ ََ َ َْ َ� ��و��نِ ِ ِ) َ ُ .   

����o و��oم-رأ�ت اo�C�ن إ����o+ �o ا���o : ا����� أ�� �2ل �ن ��ض وذ�ر �5 و��2 أ�د $ ��o�-دoزوة أ�oP �o5  

���� و��م ��� $-5�9ل ا���. �� رأ����� �2ل ذك و@ ��ده, ���1)ن ��� ��2@ �د�دا- ������ 75<�ر �����7 ����ن �ز@ 
� ��د ر��� ���)��9 اoذ�ن ����o1ون ���oم وأ� �o�o2 �����oد ���o أ����oءه إذا  و��ر��، وھذا أ�-� د�ل ��� أن $���

   . وو أن ��-�م 2د ����ط ���� ��ض ا��داء ,��ء

َو�ن +����م ھذا ا��ك، وأن $ ���� ھو ر��م و<��1م,  ���ت ا�)��9ورد �ن و��ل ��ل �ؤ�ن ا����ون ��� َ وأ��م  ,ْ
� ��و�ون �5 آ<ر اد���؛: أي, و���7 ����م ا�دم, �<�و2ون ��د أن م ��و�وا��� ��Bل :1و ُ

 �f�f�ُ.ء ھ��fك إ? و� ٌَ ْ َ ْ+ ِ ِ َ ٍ َ
 

ْھو اذي o5̂-�ُ�م, وأن $ ���� ھو ر��م َ َ .�o���o5 ا� ������o�o����2 �o5  , M����o5 �o ا��oل-����o و��oم ��o�-$ ��oن ا
�م اU�ب واo���دة, �5طر ا���وات وا�رض وإ�را5�ل و����9�ل ا��م رب +�را9�ل :�1و��أ�oت ���oم �o�ن ���oدك  ,

�o����o� M)��  إ�ك ��دي �ن ���ء إ� �oراط �o��1�م اھد�� �� ا<��ف 5�� �ن ا�ق �Tذ�ك،, 5��� ���وا 5�� �<���ون
�oC(Cد�oل ���o أن ھoذه �oن أ���oء ا�)�o�9 اoذ�ن <�o�1م $  ,�7ن $ ���� ھو رب ا�)��9، و��� ھؤ@ء ا�)�o�9 ا

��)��9 و�وظ���9م، و��د2ون ��� ورد �ن �����م �ؤ�ن ا����ون. �����.   

 


�P�وظ�Pف ا��  

  

�oو�ر��� $ �oم ور���������� �o���o. ا�)م  $ ��oن، و����o�و���o آ�o و����o أ+��o�ن،  ���oد وا��oد & رب ا
f�ْن . اذ�ن ھم ���د ار��ن، ذ�ر ر��� $ ���� o2 �o5�م ار�و���o اA���ن ���)T5 :��9ن �ن أر��ن اA���ن.. و��د َ

 

a أن ��ون ��دا c���ف ا��:���ِ ِ+ ً َ ْْ َ َ ُ َ َ ْ َُ ْ ََ ِ ِْ��P
ُ و? ا�� َ ِ َ ْ ََ و���oم �o5 ھoذه اJ��o , اoر��ن، اoذ�ن <�o�1م ���د��o اذ�ن ھم ���د َ
َو? ��1رب َا��
�P� ا���ر�ون َ ُ + ُ ََ ْ َ ُْ َ ِ .   

��� ھ��9 و<��1 @ ������ �   .���ث أ�� @ �راھم وھم �رو���, ����� <���1م :أي. Cم <��1م $ ���

�ْو��ُ�م ������ ا����ل ا�)��9 ���ظ ��� آدم و2د و�ل $ ��� َ ^ �oل إ�o��ن ����oن �����oن. َ �o���, ��oك ا�o���ت: أي, أ
ْ�"4ظ �ن  َ�� :����1ول �. و��ك ا���9ت ِ ُِ ْ ٌ ول إ? �د�� ر �ب ���دَ َِ ِ َِ ٌ َ ْ َْ + ِ ٍ َ

 .   
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أو , ���oم أ��o��� �oب، و�o�1ل �oن اo���9ت, ���Cت �5 ا����ل، ��oCر �oن ا�o���ت وھذا �) �ك ���ل �ل ���م ��� أن
� �ل ذك ����� ا����ن،, ��� ������ وأ��د�ث ���2 و��ل �د��, ��ب���م أ��� �, ����� ����د �ن�o�� $ �5 2ول ���: 

+وإن ِ َ�"��م ���/ظ�ن �را�� �����ن �	"�ون �� �4	"ون َ َ َ َُ َ َ ََ َ ُ ْ َ ً َ َ ْ َْ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ �؛ , ���7م ��5ظون ھ�ذا و���م $ ْ�o�� $ �o��و���7م �oرام 
َ�	"�fون �oل � �o�����o ا��oد، وأ��oم ����oون أ�o�5ل ا���oد وo5-��م، وأ��oم ����oون, وo�ر�5م, oر����م ُ ْ ََ

َ�4� �f	f"ون  ُ َ َْ َ
 

���, و����و��, �1ب�د�ث ا: �د<ل 5��� ����ون. 5����و�� ���ل ���2، , ذك �ط���م $ ��� ���5����و�� ��� ����ب 
   .��� ���و�� �+د ذك, و��� 2ول ����، و��� أ���ل +وار��

���� و��م $ ��� ���^إذا ھم ا��د ����� �5م ������ ����5وھ� � ���� :د�ل ذك 2ول ا ^إذا ھoم : $ ��) �o�9�o1ول.. َ َ
��1ول , وإذا ھم ����9 �5م ������ ����5وھ� � ���� ,أ�� �ر��� �ذر أو �+ز: ����� ��دي ����� �5م ������ ����5وھ� 

$ :�o9ن +راo� �oن $: أي إ��� �ر��o� �o5و> �oم. �ر��o���oدث  �oد�ث اo�1ب اoذي. �oد�ث o�2ب، و�4o ذoك ����و��o: ا
ُِ�ط�4ُo $ ا�)�o�9, و�4o ذoك @ �����o, ا�A��ن ����1 أ�� �وف ���ل �ذا ْ �o��� �o��أو , 5����و� �o5 �o�o+ل ا�o���ت, 

^إ@ �ن ا1�ُدر ا�)��9 ا�و��ون ���ظ ��� آدم �ذك. ا���9ت، ��� ��ب �� ��ون ����1 َ ْ.   

� 2و� ود�ل ذك��� �4��ِظو:� �ن أ�ر � :2و + ِ ْ ْ ََ ْ ِ ُ َ ُ َ
 �5ل إ���ن 2د و�ل $ ����. ���ظو�� ��7ر $: أي, ا�)��9: أي 

�o��� ��o�� $ درهo2 �� @ء إ�� ������o و��oم  ذ�oر. ���� �)��9 ���ظو�� ��7ر $ و@ �<�ص إ $ ��o� �o��ذoك ا
���د�)��9 ���ظون ا: أي �����2ون 5��م �)��9 ����ل و�)��9 �����ر :�1و (�15ول $ . و�)��9 ���ظو�� ���را, 
����: ��ُ َ �f4"6 نf�ت �ن ��ن �د�� و���	�ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َْ ْ َ ْ َ َ َ ُِ ٌ )

 �o�9(����ظو��7o� �oر $، أو  و�oن +�����o, أ����o و<�� :�o����o, ھoم ا
�������ظو�� إ@ ��� 2در $ �   .ا�)��9 �5ؤ@ء +�س �ن.  ���

�����2ون 5��م �)��9  :ا���دة، �1ول ��� $ ���� و��م �ذك أ�-� ھ��ك �)��9 ��زون �5 ا�رض ��-روا أ���ن
����o أن �)�o�9 ا��oل  5���oد اoذ�ن ���oوا o5��م, ا��ر و�)ة, و�+���ون �5 �)ة ا�+ر, و�)��9 �����ر, ����ل

nأ����ھم وھم ُ���ون: 5�1وون, ر��م 5��7�م  �زل �)��9 ا���ر �5 �)ة ا��M���دون إذا  م ���ونو�ر���ھم وھ, َ

ھ��oك أ�o�5 . �-oؤ@ء ھoم اoذ�ن ��o-رون ا��oوات. �o)ة ا�+oر و��oدوا وo2ت, +�ءوا و2ت �o)ة ا��oر: ����
����o و��oم �o2لوھoم اo����ون، ورد �o5 ا�oد�ث أن ا�� �o�9(�  $ ��o� �o��o-رون أ���oن اoذ�ر:  �o�9(� & إن

oوا إ�o�� :oدوا T5ذا و+دوا 2و� �o�oذ�رون $ .أي �5 ا�رض �����ن nُھ�� , 5���oو��م �7o+����م إ�o اo���ء! � ��o+��مَ
رأو��o؟  وھoل: 5�o1ول $. +o� �o�9ن ���oد oك �oذ�رو�ك و�o��رو�ك و���oدو�ك:  5�1وون-أ��م ���م وھو-5��7�م ر��م 

��+�o، و+�oس ���oم وإ���o+ �oء, ھذا اoذي o�س ���oم ��oدة: ���� ھم ا1وم @ ���1 ��م +����م..... @ و$ : �2وا ,
, و�9�oo�Cم ����oo, وذ�ooرھم �oo9@J و���J ,�oo����oo و���oo���م, و��ظoo���م �oo, وأ<ooذ �oo��� �oo� 4�ooذ�رون، �oo���4 ذ�ooرھم &

 �, و���دو��  ���دو��-و�و��, وإ����,  ورھ��,ور��P, ود��ء, ًوا����Uرا, و����), و����دا ,و����را, ������-و���د��م 
   .و�1��ر +�ده ,و�وف �+ل ���2, �5ذا +�س ���م، و@ �ك أ�� �5 ھذه ا��ل �وف �رق ���2

��+وأن �ؤھ��م , وأ<ذوا ��7ون ر��م أن �+���م �ن أھ���, ا���م و�� 5��� �ن, وذ�روا Cوا���, وھ�ذا أ�-� إذا ذ�روا ا
واoU��ق،  ذ�روا ا��ر وذ�روا �ظ���� و�رار��� و�د��� و�� 5��� �ن ا�oذاب وا���oل وا��o�م ذاوھ�ذا إ. ذك اCواب

5�د<ل �o5 , +�س ���م ��دة أ�� �رق ���2 �5ذا اذي. و��7ون ر��م أن ���ذھم �ن ھذا ا�ذاب, ��د ذك �1��ر +�ودھم
��	ر :2ول $ ���� �5 ��� ا1رآن�B ِ َ َْ

َ�:� �"ود ا�ذ�ن ��6ون ر  ْ َ َُ َ َُ ْ ِْ ِ+ ُ ْ��م fAم �"�fن �"fودھمُ + ُْ ُ ُُ ُ ُ +ِ َ ُ
ِو "fو��م إ��f ذ�fر �  + ِ ْ ِ َ ُِ ْ ُ ُ َُ

��o�ن  
�����م أ��م �����ون ��ق اذ�ر .�2و��م و +�ودھم إ� ذ�ر $ ��� ��9(��5َذا �وع �ن ا َ ظoون ��o �1وoون، وأ��م ���, ِ

م ��م �4�� �م ��ذا�ر�ن واذا�رات, أن $ �����   .و

����o و��oم اo�)م �oن أ���o، ا�)��9 �ن و��وا ���7oم ���oUون ���oدا �ذك أ�-� �ن $ ��o� ولo1�:  �o�9(� & إن
َ�ن ��م ��̂� �5 أطراف ا�رض: أي ���Uو�� �ن أ��� ا�)م َ َ َ^ ْ o� �o�� �oو�U��� ��9(�-رد ����o اo�)م، ا����T5 coن ا

�ددھم إ@ $. ���� ا�)م:أو ���م ���ك 5�1ول , ���ك  اA<��ر؛ أن 5)�� ����-ھ�ھ�� ���� @.   

����o و��oم ��o� نo� لo� وا���ْا����ون �5 أطراف ا�رض و�5 �ل ����� �ن ا َ  �oو�U��� �o�9(� ك�oن ھ�To5 �o���-

���� و��م $ ���-��o� مoؤ@ء أ��oن ھo� كo�������o و��oم �o2ل. و���oون ���oك ,�ون  $ ��o� �oك ورد أ�@  :وoذ
َو��oوا ��ô�, +��وا �2ري ��oداو@ �, �+��وا ��و��م �2ورا To5ن �o�����م  و�o5 روا�To5 �oن �o)��م ���� �o�U�oث ���oم َ

��U��� و�� �ن: أيU��� ��9(� ك أن ھ��ك���ْأ��� �ن ���� ���ك �̂�ن ���م  ِْ َ.   

 �o1ول ��oض اo��ف، وھoو ز�oن وoذك. �<رھم $ ���� وأ�رھم ��ذا ا��ر ا�ظo�م ,+��� ا�)��9وھ�ذا �)��9 �ن 

�� رأى ر+) ���7 �ن أطراف ا�د��� ���م ��� ا���  ا���د�ن-�����o�ْ أ�oت و�oن :  ��د ا�1ر، �2ل �-و��م ��� $  َ
ْو�oن �و�7�  �o����o��ا�)د اUر��� ا�o�� �oرف اJن ا��دس. إ@ �واء ����دس َ .�o5 ذيoواoذ�ن �o5  ا�د���o أي أ�oت ا
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َ�ن ��م ���� ��T5 ��ل. ��� �د �واء أ������ ^ َ ُإ�� اo�)م �oن 2ر�oب أو �oن ���oد، ���oUُ� ا�)�o�9 اo�)م وا�o)ة �oن  َْ [ َ ُ
   .أ���

  


�P� � �	��� N�� ?. �ددھم إ? ��  

  

�َو�� : @ ���� �ددھم إ@ $، �2ل $ ����@ �ك أ�-� أن �)��9 $ ��� َ�	"م �:ود ر�ك إ? ھو َ ) َ ُ ْ َُ َ+ َِ َ ُ �o� �oزل �oدد  ُ
�� <ز�� +��م�"�َ ْ َ��	� ��ر ََ َ َ َْ َ �o�ر،  أن أھoل ا��oر اoذ�ن ��oذ�و��م �ز�م ���د: ا��1د ذك ا��ر�ون، و�2وا ِ ���o�

أ��o أ��o��م : وا�oد؟ ���o2 �oل وا�oد ���oم أ@ ��+oز �oل ����o� �o9م �oن: 5�o1ول! أ�o��� (o5رون ���oم؟, وأ��م أ�Cر ا1وم
�o�ر أ��: و�2ل آ<ر.. ا���زاء!! وا��و�� ����, ��رة ���o� م��oو�� , أ��oنوا���o�Cزاء! ا��o�ك اo���oوا أن . �oل ذ �o�

 :�2ل ���� ��1ض ا�وف و��1��م �5 ا��ر، وأ�� @ ��رف 2درھم و�ظ���م إ@ $ ����، وذك اوا�د �ن <ز�� ا��ر

َو�� ْ�	":� أ��Nب ا�:�ر إ? �
�P� و�� �	":� �د��م َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ََ َ َ + َ+ ِ ِْ َ + ًْ ِ ِ َ
ُإ? /�:� �"ذ�ن �4روا  َ َ َ َْ ِ ِ ِ+ +ً ِ .   

��ر ���5 �ذ�ن ����ْ��روا؛ �ظ�ر �ن ��دق و�ن ��ذب، Cم �2ل ���� �5 آ<ر اJ�� ذ�ر �د��م ا َْ َو�� :َ َ�	"fم �:fود  َ ُ ُ ْ َُ َ

ِر�ك إ? ھو و�� ھ. إ? ذ�رى �"��ر َ َْ َ َ َ َ َ ) َْ + +ِ ِ ِِ ُِ �ددھم إ@ $ +�ود ر�ك �ن َ ���� @ ��9(�o�5و ������o اoذي <�o�1م وھoو , ا
���� و��م.. �ددھم إ@ ھو، �ددھم �C�ر اذي �<رھم، و@ ���� $ ��� �أطoت اo���ء و�oق ��o أن  :�ر ��� 2و

�oوت ار�oل إذا ��oن ���o�� �oل : ا�ط�ط ھoو أو را�4 أو ��+د, ��ك 9�2م �� 5��� �و-4 أر�4 أ���4 إ@ و5��, �9ط
���o ا���oر.. أو ��وھ�, أ�دة أو ���م, �+�ل ��� ظ�ر ا���ر ا��واد ا��: ْا̂ر�ُل ھو. 1C�ل (�1C ل���o�T5  إذا ��ن ا

أطoت اo���ء  ���)o�� �o�9ذا ا�طo�ط ���4 � أط�ط وأز�ز �ن 1Cل ذك ا��ل، 5��� ��� $ ���� و��م o1Cل اo���ء
�oددھم إ@ $؛ �o� �o�ن: أي و�ق �� أن �9ط ��o�� @ نo�̂� �o�9(��Cرة �ن ����� �oن اْ ِْ را�4o أو ��o+د أو 9�o2م أو  َ

�� ,و���رو��, و���دو��, و����و��, �2�د ���دون $ ������ �َو�� :ھذا ��داق 2و َ�	"م �:ود ر�ك إ? ھو َ ) َ ُ ْ َُ َ+ َِ َ ُ ُ .   

���� و��م $ ��� ���وإذا ھو �د<�o� �o5 �oل �oوم ���oون أoف , ا��ت ا���ور �5 ا���ء ا����� د<ل أ�� وذ�ر ا
 � �oل �oوم �د<��o ھoذا�5 ا�وم ا���C �د<�� ���Coم، وھ�oذا o5: أي Cم @ ��ودون إ�� إ� آ<ر اد���, 5�� ����دون, ��ك

   .ا�دد

� �oن . أ��م و$, إن ھذا �ن ���ء وا�دة، وأن �5 �ل ���ء ���� �Cل ذك: 2�ل�o�� $ قo�> رةoC� �o��و�ن ھذا د�ل 
���� و��م ھؤ@ء ا�)��9؛ وذك ����� أ�-� $ ��� ���, و����oم �C�oرا, و ����ون �� أ��م -���م o�2�) :2ول ا

���   . و<ر+�م إ� ا��دات �+7رون إ� $, ا�رش و�� ��ذذ�م �����ء 

��o�� $ �oم أط���o�و �o��� $ ��o� �o�� ك���o أھoوال اo>Jرة وذ ,�o�9(�و�oCرة , و�oددھم, و�oذك ���o أ�oوال ا
�م، ��� 75<�ر ���7م. و�� ��1ر�ون ��, و������م, و������م و����رھم, و��ظ���م �, $ و<و�5م �ن, ���دا��م���1رون أ

�م، و����oون ��oذه , و����oرھم وو ����م �� ����م، إذا رأ��م ���دة ا�)��9 ود��oءھم و�o�����م�o����To5م ���o1رون أ
و��� ���oوره ارا�o9 , ا�زع و�ن �ظم, �ن �دة ا�ول -���م �2�) و����م �C�را ا���ت؛ @ �-��ون إ@ �2�)

م �ن ا�ھوال �5 ادار اJ<رة أو ��و<oر+�م إ�o . و�o�� �oذذ�م ���o��ء ���o ا�oرش oن ���oذذوا ��oم .�� ��د ا�وتوا
�: ا�رض وإ�o أطooراف ا�oo)د �+7oرون إ�oo $ أي ا��oدات إ�oo أطoراف�oo�� $ ون� ,و�<o�و��, و���دو�o� ,�ooد

��9(�   .ھذه ���دا��موأن  إذا �ر5ت أن ا�)��9 ���دون $ ���� �5 �ل ا��وال،. و����ون ��� ���ل ا

��9(�إن �oل 2طoرة �oن : �ددھم إ@ $، ��� �o2ل ��oض ا����oء وأ��م @ ����, و���ن �ددھم, ھذه ��ض أو��ف ا
�5َ ا���ن اذي أ�ر �7ن �41 5��، ذك  ا�طر ��زل ���� ��ك ��� �-��� ِ  وذoك @ ��oل.  د�ل ��� �Cر��م-�) �ك-ُ

و�oن أي ��oء , ���oور ������oم ��1ر أ�����5 �ن أن ���ور �� ھoم ����o، و�oن أنو, ��1ر ��و���! إ�� أ��5م ا��ر
  .��oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooھ���م

 ��o��ل، ��oزل -��oك اoو��-���� أ�ط�ھم ا1درة ��� ا���ل؛ وoذك To5ن ا��oك  وأن $, و�ن ���1ق أ��م �<�و2ون
و�4o ذoك �o�T5 @ . ذoك  أو �� أ���,و��وه و��رة ���Cل �5 �ورة أ�را�� �ورة ��ر �5 �ورة د��� ا���� ��رة �5

��� ھ���9 ا�� <�ق �����o، وoذك ��o أن �� ���ن رؤ���� �o�� $ ل�o2 ،كo�� زلo�� وا أنoددوا وط���o� ن�ر��o�ٌا َ َ: 

ُو ��وا َ ُ�و? أ:زل �"�� �"ك و�و أ:ز�:� �"�� ��C. ا��ر َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ُِ ً َ َ ْ َْ ٌُ َ Aَم ? �:ظرون ِ ُ َُ ُْ َ ْو�و :Cم �2ل + ََ
َ�	":�ه �"�� ��	":�ه ر�
 و�"��:�   َ ً َْ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ ََ َ ً ْ َ َ ْ

�م ���"�َ ْ َْ ِ َ
َ�"��ون  ُ َِ ��ذا م ��oزل ��oك �oن اo��: ����وا �5م ْْ oو أ�oزلَ ��o�� $ 7نo� ��o�� رo�>؟ أ�o����o1-�  �ء  �o���

  . ���+�ون ���1و��, �ل ���+�ون ����ر, Cم @ �ؤ<رون, ا��ر
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� �+��o� �o5 �oورة �o�ر, ���7م @ �1درون ��� أن ��ظروا إ� ا��ك م أ<�ر�o�� $ د أنo� (5.  �-o�أ ��o�� $ ولo1�
ُ ��وا :���م َ

ًأ�	fث � ��fرا ر�fو?  َُ َ ً َ َ ََ ُ + َ
ْ fل �fو :oCم �o2ل  َ ْ ُ

�م �f"� �f:ن �:ز��f:P�ون �ط�f�� �f�P
�f�ْن /f. ا�رض � ِ ْ َ َ ُ ْ َ َ َْ ْ َ َ َْ + َ ) ُ َ ََ َ َِ ِ ِْ ٌ ِ َ
َ�fن   ِ

ًا����ء �"�� ر�و? َُ َ َ َ +ً �����ون �ن , إ��م ��را ���Cم أن ا��ك ���ر �ر�) إ� ا�)��9، وأ�� ا��ر T5ن $ �ر�ل: أي ِ
ھذه ��� $ ���� o�5 ،�1�> �5ذا �� �o�oؤ�ن ��o . ��م ا���ن و��ر �� �5����U ���, و�ن ��ر��5, و�ن رؤ���, �<�ط���

���� و��م �ن أ�ر ا�)��9 أ�� �ن ا��ورو, أ<�ر $ �� ���1ق أن ��. ا���م $ ��� ���اU���� ا�� �ؤ�ن  أ<�ر �� ا
  .ا1راءة واJن ����4 إ�. وإن م ��ل إ� ��ورھ� ���2 و���5, ���

  

  ذ�ر 6"ق ا��
�P� ووظ��4�م

��ن، وا�oo)ة واoo�)م ���oo أ�ooرف ا�ر��oo�ن ���oo���oo��� �ooد و���oo آoo� �oo�م $ اooر��ن اooر��م، وا��ooد & رب ا
  . و���� أ+���ن

��oن ���oد : �د��C ���د �ن ��دة �ن �����ن �o2ل: �د��C أ�و ا���س ا�روي �2ل: �2ل: �2ل ر��� $ ��� �oأ� ��Cدo�
���o2 �oل $ �o-ك ر�ن ��� �ز�د �ن أ��ن ار�2�� �ن أ�س �ن �� �������oت ا���o : �ن إ���ق �ن ا�-ل �ن 

���� و��م $ ��� : �9����o� كo�� رانo�ط� �o�رأ �o���� �o�1ول أ�رت أن أ�دث �ن ��ك �5 ا���ء �� ��ن ����1 إ
  . و�� �دري أ�ن ر�� 5������ . ��م

��oد $ �oن ���oد اطر�و��o2 �oل: �د��C ���د �ن إدر�س �o2ل: �د��C أ��د �ن روح ا�Uدادي �2ل: �2ل ��Cدo� : ��Cدo�
����ن أ�دھ�� �ن ����� ���ب ا�o���ت و��oك �oن �o��ره : ��� $ ���� �2ل����ن �ن ا�ن ا���رك �ن ا�ن +ر�W ر

����o� نo� دة��o� ن�إن . ���ب ا���9ت �5ذي �ن ����� ���ب �U�ر ���دة �ن ����� واذي �ن ���ره @ ���ب إ@ 
��oد رأ��o واo>Jر وإن ر2د o�75دھ. إن ��� �75دھ�� أ���� واJ<ر <���. �2د �75دھ�� �ن ����� واJ<ر �ن ���ره ��

��د ر+��� .  

و�ل �� <��� أ�)ك ����ن ����ل و����ن �����ر �+��9ن و�ذھ��ن و��ك <��oس @ : ا�ن ا���رك ر��� $ ����: و�2ل
  . ���ر�2 �) و@ ���را

د��C ا�ن ا���رك �: �د��C <�ف �ن او�د �2ل: �د��C أ��د �ن �و5ق �و� ��� ھ��م �2ل: �د��C أ��د �ن روح �2ل: �2ل
إن ا�) �o�9���oدون ���oل : �2ل ر�ول $ ��� $ ���� و��oم: �ن أ�� ��ر �ن أ�� �ر�م �ن -�رة �ن ���ب �2ل

إ��oم ��ظ�o : 5�و�� $ �oز و+oل إo��م. ا��د �ن ���د $ ��Cرو�� و��ر�و�� ��� ����وا �� ��ث ��ء $ �ن ��ط���
� �����ل ��دي وأ�� ر2�ب  �������o، ا+��oوه  �o5�o+�ن. � �5 ���� �oو���oدون : �o2ل. إن ��دي ھذا م �<�ص 

إ��oم : 5�oو�� $ �oز و+oل إo��م. ���ل ��د �ن ���د $ �ز و+ل 5����1و�� ��� ����وا �� ��ث ��ء $ �oن ��oط���
5-���وه � وا+��وه �5 ����ن  ���5 �� �� ���  . ��ظ� وأ�� ر2�ب 

� : �د��C ا���س ا�ر�� �2ل: � �2لأ<�ر�� أ�و ���: �2ل�o�� $ �oن ��2دة ر���َوھfو �د��C �ز�د �ن زر�4 �ن ���د  َُ
َا���ھر /وق ���ده و�ر�ل �"��م �4ظ� ��� إذا ��ء أ�د�م ا��وت �و/�� ر�":� وھم ? �4رطون  ُ َُ َ + َ َ َ َ َ) ُ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َُ ُ ْ َ ْْ ُ ْ َُ ْ َ ُ + ُُ ُ ََ ِ ً ِ ِ ِ ِ ��ظ� �� ا�ن : �1ولِ

  . إذا �و5�ت ذك �2-ت إ� ر�ك �ز و+ل. آدم ���ظون ���ك رز2ك و���ك وأ+�ك

��د ار��ن �ن �و�س �2ل: �د��C إ���ق �ن أ��د �2ل: �2ل ��Cل: �د�o2 ر���ن �+�ج �ن د�: �د��C أ�و إ���ق ا�زاري 
  . �+دون ار�M:  �ذ�ر $ �5 ���� ��ف ����� ا�)��9؟ �2ل�2ت ��� ���ر ار+ل

��د ا��د �ن ��د اoوارث �o2ل: �د��C ا��ن �ن ار��4 �2ل: �د��C ���د �ن ا���س �2ل: �2ل ��Cن : �دo� ربo� ��Cدo�
�2ت: �ر�W �2ل ������م 5��م ��ر �ن ��� ��د ��9�� ر-� $ ���� 5+�ء رھط �ن أھل ا�: �د���C ز��ب ��ت �ز�د ا

إن & : إ�� أ�ب أن أ�<ذ د��� إ�� ���ت ر�ول $ ��� $ ���� و��م �1ول: �و�ب 5ذ�روا ا�)ة و�وا2����، �15ل
���رك و���� د��� ر+)ه ��ت ��4 أر-�ن ورأ�� 2د +�وز ��4 ���وات ��41 �5 إ��ن ا��وات  (o5���o1 د�oك �oن 

  . �ooooooooooooooooooدم ����oooooooooooooooooo أن أ�<ooooooooooooooooooذ اooooooooooooooooooد�ك د���oooooooooooooooooo ا�رض إ@ أ+��oooooooooooooooooo5 �oooooooooooooooooo) أ�ooooooooooooooooooب أن �

�د��C إ�را9�ل �ن : �د��C إ���ق �ن ���ور ا��و� �2ل: �د��C ا�-ل �ن ��ل �2ل: �د��C ���د �ن ا���س �2ل: �2ل
إن : �2ل ر�ول $ ��� $ ����o و��oم: ���و�� �ن إ���ق �ن ���د �ن أ�� ���د �ن أ�� ھر�رة ر-� $ ��� �2ل
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�����oك ��o : ن أ�دث �ن د�ك 2د �ر2ت ر+)ه ا�رض ورأ�� ��C�o�� �oت ا�oرش، وھoو �o1ول$ �ز و+ل أذن � أ
  . �� ���م ذك �ن ��ف �� ��ذ�� : 5�رد ����. أ�ظ�ك ر���

���� �ن �و�س ار��� �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل ��C: �د ����س �ن إدر��د��C أ�وب �ن �و�د 
����o و��oم: ة �ن ��م �ن Cو��ن ر-� $ ��� �2لا�ودي �ن ��رو �ن �ر $ ��o� $ ولo�رك : �2ل ر�o�� & إن

و���� د��� �را��C �5 ا�رض ا���� و����C� �1 ��ت ا�رش و+����ه �5 ا�واء �<�oق ��� �o��oر �oل �� �o���oوا 
  . ا1دوس ر��� ار��ن @ إ� P�ره 

�ن : �د �ن ��د $ اطر�و�� �2ل�د��C ��: �د��C أ��د �ن روح �2ل: �2ل �������Cن �ن ا�-ر ا�د�� �ن ا ��Cد�
�ن ا�ن ���س ر-� $ �����o2 �oل M� د���o5 �o اo���ء اoد��� ����o� �oن ذھ��o� �oراء : أ�� ���oرك و���o�� & إن

 اo���� �o�+ح �o �راo�� �o�Cت ا�ر-o�ن. و�ط�� �ن 5-� ��-�ء و2وا��9 �ن ��2و�� ��راء و�را��C �ن ز�رد أ<o-ر
 �o���Uرب ���1 ��ت ا�رش و�ر�5 �ن �ور �+�ب �� ��ن ا�رش وا�ر�� �<�ق �+���� �ل �� ���رق و+��ح ��

  . C)ث �رات

��د $ �ن ��M �2ل: �د��C ���د �ن داود و ��� �ن داود ا�1طر��ن �2ل: �د��C أ��د �ن روح �2ل: �2ل ��Cد� : ��Cد�
����oم ر�د�ن �ن ��د �ن ا $ �o-ر �o�ن أ�o��ن �ن Cو��ن �ن �ز�د �ن أ�� ���ب �ن ��م �ن ��oد $ �oن ��oر 

إن & �ز و+ل د��� +����ه �و���ن ��ز�ر+د وا�ؤؤ وا��2وت، +��ح � �5 : �2ل ر�ول $ ��� $ ���� و��م: �2ل
�Uرب، و2وا��9 �5 ا�رض ا���� ورأ�� ���C ��ت ا�� �T5ذا ��ن �o5 اo��ر ا���o�> �oق . �رشا��رق و+��ح 

To5ذا ��oن �oوم ا1����o2 �oل . ��وح 2دوس ر��� $ @ إ� P�ره، ��5د ذك �-رب اد��� أ+����� و���C ����+� :Mم �2ل
��� 2د ا�2ر�ت : $ ���رك و�����  . -م +���ك وPض �و�ك 5���م أھل ا���وات وا�رض أن ا

�oد��C ا�oن إ���oق �oن : �oد ��C�o� ���oن ا�o-ل �o2ل: �oد��C ا�oن ���oد �o2ل:  �5رس �2ل�د��C +��ر �ن أ��د �ن: �2ل
 �������ور �ن ا����ر �ن ��م �ن أ�� ا+�د �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� ر45 ا�د�ث إ� ر�ول $ ��� $ 

��� ا�رض ا����� و�ر�5 ��طو ��ت : و��م �2ل ��Cرا� ���د �. ا�رش 2د أ��ط +���� �15��o�نإن ��� <�ق $ ���
�P �o�oره: T5ذا ��C �1ث ا��ل اo>Jر -oرب �+���oC �oم �o2ل �o. ���oوا ا��oك اo1دوس ����oن ر���o ا��oك اo1دوس @ إ

  . ������ �ن ��ن ا<�15�ن إ@ ا�1C�ن 5�رون أن اد��� إ��� �-رب �7+����� و��رخ إذا ���ت ذك اد�ك 

��د ار��ن �ن ��ر o2راءة �o2ل: �2ل�د��C +��ر �ن أ��د : �2ل ��Cل: �د�o2 �o���2 وoأ� ��Cدo� : نoن ا�o��oد��C أ�oو <�oدة 
��ل: ��دق ر��� $ ���� �2ل�� M��� را�م ط��ھل رأ M������ ��9(�  . اد��� �+�وب ا

��د ار��ن ر+ل �د�C: �د��C �و�ف �ن ��ران �2ل: أ<�ر�� ��د ار��ن �ن ��ر �2ل: �د��C +��ر �ن أ��د �2ل: �2ل �
To5ذا . ����U أن ��oت ا�oرش ���o� �o5 �oورة د�oك �راo� �o�Cن ؤoؤة ���o��� �oن ز�ر+oد أ<o-ر: �ن أھل ا�و�5 �2ل

�1م : T5ذا �-� ��ف ا��ل -رب �+���� وز�2 و�2ل. �1م ا�9�1ون: �-� �Cث ا��ل ا�ول -رب �+���� وز�2 و�2ل
: T5ذا ط�4 ا�+ر -رب �+���� وز�o2 و�o2ل. �1م ا���ون: ��� وز�2 و�2لT5ذا �-� �C�C ا��ل -رب �+�. ا�+��دون

�1م ا���9ون و����م أوزارھم .  

��oرة ر���o $ : �د��C ا�ن ���د �2ل: �د��C +��ر �ن أ��د �2ل: �2ل �oن ا�ن أ���د��C +ر�ر �ن ���ن �ن �+�ھد 
  . ر أ+��������وا ا1دوس �5��9ذ ��رك اط�: ��ن �1ول ا��ك: ���� �2ل

��� �ن ��ر �2ل: �د��C +��ر �ن أ��د �2ل: �2ل ��Cل: �د�o2 روo����د ار��م �ن ���د �ن  ��Cد : �دo�����oد ا ��Cدo�
ھل �oدرون � �o�o1ول : �����ن ���� ا�)م: ��ح د�ك ��د �����ن ���� ا�)م، �15ل:  �2ل-ر��� $ ����-�ن �و�ف 
  . اذ�روا $ �� �5�P�ن: ��T5 �1ول: @، �2ل: ھذا؟ �2وا

: �oد��C أ�oو ��oر �oن أ�o� �oر�م �o2ل: �د��C أ�و ا�U�رة �o2ل: �د��C ���� 5��� أ��ب �2ل: �د��C +��ر �ن أ��د �2ل: �2ل
To5ذا ��o5 M�o اo���ء ���oت . اoد�ك: إن & ���� ����o5 �o اo���ء ��o1ل �o: �د��C أ�و ����ن ر��� $ ���� �2ل: �2ل

�2�o�� �oروب أو . ����ن $ ا��وح ا1دوس اoر��ن ا��oك اoد��ن اoذي @ إ�o إ@ ھoو: �1ول. رضاد�وك �5 ا� �o�5
  . �ر�ض ��د ذك إ@ ��ف $ ھ��
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��� �ن ا��ن ا���+��� �2ل: �د��C او�د �ن أ��ن �2ل: �2ل ��Cل: �د�o2 رويo���oد ا��oك �oن : �oد��C إ���oق ا ��Cدo�
�ن ��د ا ���+�����o أن ��oر �oن ا<ط�oب 2دا�� ا $ �o-ر رo���oن ا�oن  �o�ن أ�o�ر��ن �ن ��oد $ �oن د���oر 

2و�وا ��5وا �4o ر�oول $ ���o : ر-� $ ��� +�ء وا�)ة ��9�2 و��ر �C(C +�وس أ�دھم أ�و +�ش ا���C �15ل
���� و��م �15م ا��Cن وأ�� أ�و +�ش أن �1وم ��� $ .�o�� $ �o-ر ر�� �o2م �o5ل ��o أ�o�+ �oش �4o ا���o : �15ل 

@ أ2وم ��� ��7��� ر+ل ھو أ2وى ��� ذرا��ن وأ�د ��� �ط�� 5��ر��� Cم �دس و+�� : �15ل. ��� $ ���� و��م
  . �5 ا�راب

��� �. �15ت إ�� و��ت أ�د ��� ذرا��ن وأ2وى �ط�� �5ر��� Cم د��ت و+�� �o5 ا�oراب: �2ل ��ر ر-� $ ���
C� �̂�� ��75�o�� �o5+ر� �o�� $ �o-رأى . ��ن ر �o��5 ،م�o�و �o��� $ ��o� �o��o>5رج ��o�� ��-oU ا����o إ�o ا

���: اU-ب �5 و+�� �2ل �  . �� أرى �ك �� أ�� ��ص ؟ 75<�ره ��ر ر-� $ ���

���� و��م $ ��� ������5 �2م ��داه . �و+�: .. وددت أ�ك ��ت أ����� �رأس ا<��ث �15ل ��ر ر-� $ ���: �15ل ا
���� و��م �15ل $ ��� ����  �o5��9��o : ا�oرك و���o�� & ش إنo�+ ن �)ة أ���ا+�س أ<�رك ��7ر ��U��� ارب 

�� ر�5وا رؤو��م Cم �2وا����، T5ذا ��2ت ا����oد��ك �oق : �)��9 <�وع @ �ر�5ون رؤو��م ��� �1وم ا �o� �oر��
���د�ك، وإن & �ز و+ل �5 ����9 ����o��، To5ذا o��2ت ا��o ا��C�� � �o�9(�o+ود @ �رo�5ون رؤو��oم ��o1� �oوم ا

�o�9(� �oC ر�و��o @ �رo�5ون : ر�5وا رؤو��م و�2وا�C�����ك �� ��د��ك �ق ���د�ك، وإن & �ز و+ل  �5��9��o ا
�� ر�5وا رؤو��م و�2وا����، T5ذا ��2ت ا����د��ك �ق ���د�: رؤو��م ��� �1وم ا �����: ك �15ل ��ر ر-� $ 

وأ��o أھoل اo���ء ا��C� . �o����oن ذي ا��oك وا���oوت: أ�� أھل اo���ء اoد��� 5�1وoون: و�� �1وون �� ر�ول $؟ �2ل
�C 5�1وون. ����ن ذي ا�زة وا+�روت: 5�1وون�C  . ����ن ا�� اذي @ ��وت : وأ�� أھل ا���ء ا

���� ا�����وري �2ل: � ا��ن �ن أ��د �ن ا��ث �2ل�د�C: �د��C او�د �2ل: �2ل ��Cن : �دo��د��C ز�oد �oن ا���oب 
� �o2ل�o�� $ �oوط ر��o �oن أ�o� وطo. ���o�U أن �o���M أھoل ���oء اoد��� ����oن ر���o ا����o: ���د �ن �o��م �oن 

����C�C. ������ و����: وا�C������ ���� : وا<����. و@ 2وة إ@ ��&������ @ �ول : وارا���. ������ و���ده: وا
����ooن اooذي �Foo اoo���وات اoo��4 : واoo����� .����ooن ا��ooك اoo1دوس: واoo��د��. ا�ooو�� وھooو ��oo� �ooل ��ooء oo2د�ر

�زه وو�2ره 4��  . وا�ر-�ن ا

��د ار��ن �ن ���� �2ل: �د��C أ�و ���م �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل ��Cد �ن : �د��o��م �oن ��oدة ��oت <�oد �د��C او
� �)�ooooooooooooooooooooo� �oooooooooooooooooooo�9وoooooooooooooooooooo� :�5ن ��ooooooooooooooooooooدان �ooooooooooooooooooooن أ����oooooooooooooooooooo2 �ooooooooooooooooooooل�oooooooooooooooooooo�� & إن .  

����oن ا��o : و�o1ول اoذي ��� .�o����oن ذي ا�oز وا+�oروت: و�1ول اoذي ����o. ����ن ا��ك ذي ا��ك: �1ول أو�م
��o� �o�9وo�� �5-�� إ�o ���5م ��oوف و�). ����ن اذي ���ت ا<)9ق و@ ��وت: و�1ول اذي ����. اذي @ ��وت

�o���1  . ��ض �ر�د 5را��9م �ن <��� $ �oز و+oل ��o �ظoر وا�oد ���oم إ�o و+����o� �o و@ ��ظoر إ��o إ �o�oوم ا

��د $ �ن ���د �ن ���د �2ل: �د��C أ��د �ن إ�راھ�م ا������ �2ل: �2ل ��Cن �2ل: �د����د��C : �د��C ���د �ن ا
�ث �ن <�: �2��� �2ل ��C�2ل�د �د �ن �ز�د �ن ���د �ن أ�� ھ)ل �ن ���� �ن وھب أن ��ب ا����ر ر��� $ ��� :

 ��o� �o���� �ن 5+ر �ط�4 إ@ �زل ���ون أف ��ك �ن ا�)��9 ���ون ���1ر �-ر�ون �7o+����م، و���oون ���o ا
ت ا�رض <رج  �5���o�ن أ�o� �oن ��� إذا ا��1. $ ���� و��م ��� إذا أ��وا �ر+وا وھ�ط ���Cم ���5وا �Cل ذك

 . ا�)��9 �و2رو�� ��� $ ���� و��م ������ �C�را

  

�َو�� : 2د ����� أن ا�)��9 +�د �ن +�ود $ ���� ��� �5 2و ِ�	"م �:ود ر�ك إ? ھو و�� ھ. إ? ذ�رى �"��ر َ َ ْ َُ َ َ َ َ َ ) َ ُ ْ َْ + + َِ ِ ِِ ُِ ََ وأ��  ُ
�ددھم إ@ $ وأ��م ��زون ��7ر $ ��� ���ء $ �5 أي و2ت ���ؤه @ ����.  

  

  ذ�ر :زول ا��
�P� /. ا��رآن ا��ر�م

  

�ِ��� ذ�ر �زو�م �5 ا1رآن �5 �دة آ��ت، ��5 ��� ا1در �2ل $ ��� ْ َ ْ ُ�:زل :ُ + َ َ
(ا��
�P� وا�روح /��� �Yذن ر�  َ َ ُ B َ َِ ِ ِْ ِ ُِ َ َ �م �ن �ل ْ) ُْ ْ ِ ِ

ٍأ�ر ْ َ .   

���oدا��م  أن ا�)��9 �5 ��ك ا���� أ�Cر �ن �دد ا���، ��-رون أ���ل ��� آدم: �5 ��ض ا�CJر ورد ���ظرون إ
   .وإ� ���5��م
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� ��ر ر�-���oددھم إ@ $: �5 ��ض ا�CJر ورد. �نو�ذك أ�-� �5  ��o�� @ �o�9(� ء���oTo5ذا د<oل , أن �o5 ا
. ���oدة @ �o�� �1�oدھ� أ�oدا o�5َن �o��م أو �o�وه �oُ�َد, �o)ة ا�oراو�M ا�7�oذ�وا أن ��o-روا �4o أ�o��� �oد ر�o-�ن

�o�o�5ْن . ���� إ�o ھoذا ا��oد���oوا ���oو��� �oن ��oد ا�o ��-رون ا�)ة �4 ا����ن �5 ا��ل، �)ة ا�oراو�M ا َ َ
وه أي �ن ��� n�� م أو���ْ َ 1رب,  أو �o�وه-وإن ��ن @ ���ر-أو ��� أ�د ���م , أ�د ���م َ�o� �oظ� �oث أ�o�� ُ�َدo�َ 

   .���م

���oث أ� @ �o���oم o2در <���o1م إ@ اoرب , ���oم �ذك أ�-� �� ذ�ر �ن �ظ�� ھؤ@ء ا�)�o�9، اoذ�ن ذ�oر �ظ��o أo5راد
������� و���.   

�ظ�� ھؤ@ء  ا�CJر وا���د�ث ا�� رو�ت: ����, ذ�ر �5 ذك، وإن ��ن �5 ��ض ذك ��ء �ن اUرا�� ����� �� �5
أذن � أن أ�دث �ن ��ك �� ��ن ����o أذ��o  :ورد �د�ث ���M أ�� ��� $ ���� و��م �2ل. 5��� ��ء �ن اUرا��

����1 ���رة <�����9 ��� �   .����5 ر���2 @ ���� طو� إ@ $ أي ھذه ا����5 ا�� ھ� إ

و�oذك ��o ذ�oر أ��o��� ��o� �o5 �-o ا�oرش، ! و��ف ��� ��oت ذoك؟! 5وق ذك؟ �5�ف ���, إذا ���ت ھذه طول ر���2
   .ا�رش �4 �ظ��� وأ��م ���وا

�أو ����� <��1م إ@ اذي <�1, �ظ�� أ+����م أو, أ��م @ ���م 2در طو�م: ورد أ�-� �5 ��� <��1م�oو�� ������م � ,
 �oن اoذي ����o ھoذا. وأن أo2دا��م ��oت ا�رض اo����, أو ظ�ورھم 5وق اo���ء اo����� وأن رؤو��م أو ������م

   ا�دد؟

   :اUرض �ن ذك ��� ھو! و�ن اذي ����ف ھذه ا����� وھذا ا1در؟

ُاA���ن، أن �ؤ�ن �ذك و��دق ��؛ وذك ��� �ن +���o� �o أ<�ر��o: ًأو@ �o�> �oرا �1���o5 �o ا���oب و�o5 اo���؛ o�+5ل  ]
� ا����ء �ن أر��ن اA���ن أن �oؤ�ن�o�� $ ب�o�� �o5 تo�C �oو� �o� Mo� �oورد، و� �o� ب�o� �o�� �o�9(��� , ��o�و

��� �وا���o1ده ��o� ���o  و@ �ك أن اA���ن �oذك �o��د�� ��oد�ق ا�oؤ�ن ��o، و�1��o� �oذك،. $ ���� و��م ر�و
  .�ooooذك و�ooooؤ�ن ��oooo و���oooo1ده وأ<�ooooر ��oooo ر�ooooو�؛ oooo�> �oooo�T5ُر ا��ooooدق ا��ooooدوق، �+ooooزم,  ��ooooأ<�ooooر $

��9(���، و���1رون ���د��م 5�1وoون ر�وع ��ذ: �ذك أ�-� ���م أن ھذه ���دة ا�������oك ��o : ُ<�1وا إ� أن �1وم ا
إ� �وم   @ �ر�5ون رءو��م-� ��ء $�2ل <�ق ا���وات أو ��دھ� ��-ُوآ<رون �+ود ��ذ <�1وا  !��د��ك �ق ���د�ك

ُ<�1وا، @ ����ون إ@ ��د�� ��7ر $ ����،  وآ<رون 2��م ��ذ! �����ك �� ��د��ك �ق ���د�ك: ا1����؛ و�4 ذك �1وون
   !�����ك �� ��د��ك �ق ���د�ك :أو إ� �وم ا1����؛ و�4 ذك �1وون

َ�ر���oوا �o�o� �9ن اoذ�وب، �5�oف ُ��+oب أ�oد�� ����د��o؟: ����, �ن ا�ذ���ن وإذا ���ت ھذه ���د��م �4 أ��م م ��و�وا ْ !
]و��ف ُ�ز�� ����؟ إذا �2ل! ����Cر ����؟ و��ف أد�ن ��o���دة، أ��o أo2وم ���o5 �o  أ�� أ��5ظ ��� ا�)ة، أ�� ���م، أ��: َ

���� إ� أ���ل�� ����2 ������ $، �4 أن أ �o�+�� كأو أ�o� �oن أھoل ! أ�o� �oن أھoل ا+�5 ،�o� :�o�o1ولا�)��9؛ و�4 ذ
M ا��ل���ن ذك، �2ل ����! ا ��� �]5ُ�ز�� ����، و$ ��� َ َ: 
/َ ْ�ز�وا أ:4��م َ ُ ْ B َ َُ ُ َ

َأ�م �ر :و�2ل  َ ْ َ َإ�� ا�ذ�ن �ز�ون  َ َB َ ُ ِ + َ ِ
(أ:4��م �ل � �ز� َ ُْ َ ُ َُ + ِ ْ ُ ُ. �ن ���ءَ َ ََ ��ل ھؤ@ء ا�)��9 اذي 2د ُ��̂�رون ��رات ا�وف �oن اo���ن  إذا رأ�ت أو ���ت َْ

���oدة �2���o، وإ���o : أي. ذك ���1رون ���د��م و�o���1و��� وھم �5 ���دة؛ و�4 �oإ���o �oرون، وإن ر���o1�  قo� �o����
����Uوا و��2 �ن ا�و�2ت إ@ ���ل أ�رھم $ ����  أ��ر، وإ��� �� ��د��ه �ق ���د��، وإن ���وا م ��ر�وا �� ���9، وم

�م ھذا �Cرة-�� و����م �� ����1 $ ����-أ���� �� ��م، و���1و��� ������ إ���] و�4 ذك ُ��1رون أ َ.   

���ده؛ و�� ذاك إ@ أ�� ھو ا���oر@ �ك  ���إذا ���oت ھoذه �ظ��o �<�و�o��2، وھoذه . ا����oل أن ر��� ������ � �1وق 
<��1م ���د�� وط����، وھoذه ���oدا��م و+�oدھم وا+���oدھم، وھoذا ا���o1رھم  �ظ�� �ر��، وھذه �ظ�� �)���9؛ اذ�ن

��؟! �ر��؟و�� �1دار أ��! وا��1)�م ��، �5�ف ���؟ ���دا��م���]و��oف �ز��o! ُو�� ھ� أ َ َو��oف ُ��+oب أ�oد�� ! أ��o���؟ ُ ْ
   .ھذا �ن 5وا9د �� �����! �����؟

أ��ر �oن �oل  ا���-�ر�� دا��9 �ظ�� ارب ������، ����-ر أ�� أ�ظم �ن �ل ��ء، وأ��: �ن 5وا9د ذك �ذك أ�-�
أ��oل ا���oت، وأ���o ا����oء، وأ�o��   �o��، وأن �o��ء، وأ+لn �ن �ل ��ء، وأ�� ا���ر ا����oل ���o و�oف �oذك

،���وأ�� <�ق ا<�ق، و�ل ا<�ق ����، و���oم ���oده، و���oم <�-�oون  �C�ُت � ا����ء ا����، و���� �����ت ا
ِأ�د ���رف ���� إ@ إذا ��ء $ ������ و����، وأ��م �1�رون  ��ر�5 و�1د�ره؛ @ َ-�o� و ���واذoك �ن ؛ -���oوا و

��ق اذي <�ق ھذه ا�<�و�2ت �1در��، و�2ل �>: وو+دت؛ ���� ھذا ا�دد ا��9ل �ن ا�)��9، و����o ,�ن ���5ت: ھذا ا
ْھoذا o2دُرھ�؛ To5ذا ��oن ھoذا o2در ھoذه ا�<�و�o2ت �5�oف ��ظ�o� �oن. ا�<�و�o2ت اo����� ھoذه ا�<�و�o2ت ا��و��o، وھoذه َ 

  !أو+ooooooooooooooooooooooooooooooدھ�؟ ��ooooooooooooooooooooooooooooooف ��ظ�oooooooooooooooooooooooooooooo� �ooooooooooooooooooooooooooooooن <��oooooooooooooooooooooooooooooo�1؟

وأ�� اذي ����ق ا��ظ�م واA+)ل، ����ق أن ���ده ا���oد، وأن ��ظ�oوه   �ك أ�� أ�ظم وأ+لn وأ��ر �ن �ل ��ء،@
َو��f :��� أ<�ر ���� �1و�o, و�+�وه، وأن اذ�ن ��وه و<ر+وا �ن طوا���� �� 2دروه �ق 2دره و���روه َ fدروا �  َ + ُ َ َ
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َ�ق  دره وا�رض ���	�  ���C �وم ْ َ َ ْ ً َ ُ ْ َ َُ +ُ َ َِ َِ ْ ِ ْ �ِا� ِ���� وا����وات �طو��ت ����:�ْ ِ ِ َِ + َ َ + َ َ َِ ٌِ ُْ
  ،�oظ����5ل �oن أ�oرك ��o�5 �o ا���o-ر 

2َدره، و�ذك �ل �ن ���1ُ� و�� 2دره �ق ^ َ َ ,����o� نo� �9�o� وأ��ر ,�o� �oق �o� o2, وأ��5�o, و���oت أ��5�o�� $ دروا
�ظ���م؛ و�4 ذك T5ن ھذه ���دا��م ود�����م 2دره، اذ�ن 2دروه �ق 2دره ھم ھؤ@ء ا�)��9 اذ�ن ھذه.   

 

���o� �oل د�oك، و�oذا ا�oد�ث: س �o��� ك�oث أن ھ�o�ن ا���دo� رo�C�طoرق �C�oرة، 5���o ا�و-oوع، و5��o�  �oر ���o ا
  �ooooooooooooooo�� �oooooooooooooooك؟اooooooooooooooo-��ف، ooooooooooooooo�5ل �M�ooooooooooooooo أن �oooooooooooooooذ�ر ھoooooooooooooooذا اoooooooooooooooد�ك ���ooooooooooooooo أ

ب أ��� �ن و-C� 4�ر�U�ن ا��1ص؛ اذ�ن ������ون ا�وا�ظ، 5��7ون  ھذه ا���د�ث �C� 4ر��� 2د ��ون -����، وا
�Cر��� @ ���4 �ن أن �ذ�ر و�ذ�ر در+��� 5ً��� ��� ُ���� ا��س؛ و�ن �ظرا.  

  

  ا��
�P� وا��ن وا����ط�ن �ن ���Pب 6"ق � /. ا��ون

  

   .ر��� $ا�)م ����م و

��ن، و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن ا��د & رب. ��م $ ار��ن ار��م�� و��� آ� و����o ����� ���د, ا

   .أ+���ن

�د�ر�� �و�+�o9ب آ����o و���oت أ�ظ�oر ا��oس إ5 �o� �o��o� �oن ا@����oر،  ,و���ظر �o5 �<�وC�ً ,�o��2�را �� ��7ر $ ���
�ظ��� ������  ا��و�و��� �ن آ��ت $ ��� nُ�دل َ ,��, و+)�o�� $ ل 2ولC� ،�9��ن :و��رf�ْو ِ ْآ����f أن 6"��fم �fن  َ ِْ ِ ِْ ُ ََ َ َ َ

ٍ�راب َ ْو�fن �oراب آ��ت �ظ���، أن <�ق ا<�ق ��دأ أ�رھم �ن: ���� ُ ِ َ f4:ن أf� مf�� قf"6 أن �fُآ��� ْ ُ ََ َْ ِْ ِ ِْ َ ََ َ�fم أزوا���ً َ ْ َُ ْ �oن  ِ
اط�oور و�oن ا��وا��oت   �oن-ذ�ر وأ�b-�oCأن <�ق �ن �ل زو+�ن ا�C�ن؛ ��� ��م ا�وا+د �ل +���ن : ا�ظ��� اJ��ت

�2در ��� أن �<��1م �oدون ھoذا ا�oزاوج؛ و�oن +�oل  ؛ �4 أ�� ����ا������، و�ن ا��رات و�ن ا���ع و�� أ��� ذك
ًذك آ�� و���� ظ�ھرا ً.   

ٌو@ أ��م ��زاو+ون؛ �ل �<��1م $ ���o� �oء؛ �oواء  5ً��م ر+�@ وإ��C ،�Cم إ�� ���� <�ق ا�)��9 ��� ��ء، وم ُ�ذ�ر أن
ُ<�1ُ�م ْ    .أو �دون ��ب؛ �ن $ ���� ھو اذي <��1م, ��دة��� آ<رھم، أو <��1م �دون  <�ق أو�م ��� <�ق: َ

���� و��م $ ��� ����o  و<�ق ا+�oن �oن ��oرج �oن ��oر، و<�oق آدم, <�1ت ا�)��9 �ن �ور :�C5ت �5 ا�د�ث 2و
75ْ<�ر �7ن ا�)��9 <�1ت ُو�ف �م َ ِ ُ�ن �ور، و@ ���د أن ���م <�1وا �ن ا�ور، وأ�� <�ق ��� أو�م وآ<رھم، و�� ُ  �نُِ

, ��وه، oCم ���o1طر ���o1� �oط أو,  أ��م ُ�<�1ون �ن �واد أ<رى، ��� ذ�ر أن ھ��ك ���� ���Uس �5 ��ء-��� �2ل ��-�م-
   .ا����ب �5 <��1م ً�<�ق $ �ن �ل �1ط� أو 2طرة ����، أو P�ر ذك �ن

  

  ����ز ا��
�P� �ن ا���ر /. ا�ط��P= وا��4Nت

  

   :5<��1م آ�� �ن آ��ت $

َو�� �Cرة �ددھم، @ ���� �ددھم إ@ $: أو@ َ�	"م �:ود ر�ك إ? ھو َ ) َ ُ ْ َُ َ+ َِ َ ُ ُ .   

����Cق: ًو�> .ُا�A��ن، �A�5��ن � +رم وo1C �oل، و<�oق �oن �oم ودم و�ظoم، و��oر و+�oد و��oو ذoك �دم �������م 

9(�   .ا��ر أو �ن +�س آ<ر P�ر <�ق,  �5م �ن <�ق-أ���ر ا��ر-�� @ �در��م ا����ر وا

�C�Cً :ر��5ت �5 ز�ن �2���� ذك أ�ط�ھم $. <���م، �و��م �1ط�ون ا���.   

�� �<رھم �، و�� أراد ���م: ًرا��� � :ل $ ������� �5 2و, ًدا��9 @ ���ذرون ��� أ�رھم $ �� �5م, �<رھم $ ���

َ�����رون �ن ���د�� و? �����رون َ? َ ْ َُ ْ ْ َ َ َ َ ُ ْ َِ ِ ِ َِ ْ ََ ِ .   

و�oذك . ���5 ���� �5 <��1م ���� �ظ���, �ؤ�رون ����ون ��, وا�� ���وا ���,  وظ���9م ا�� <�1وا ��-ًأ�-�-وھ�ذا 
   .روي �5 �ظم <�ق ��-�م�� 

���� و��م $ ��� ����o� �o1��رة أذن � أن أ�oدث �oن :�̂ر ��� ا�د�ث اذي 5�� 2و �o ��oك �o� �o�ن ����o أذ��o إ
��� �9����> �o�9(�� �oن ھ���o9م و<���o1م؛  :�oذك. ��ك وا�د �ن ا�o�� $ فoو� �o� �o���ظoم <�oق �C�oر ���oم 

  .�إ@ $ ��� ����oooooooooooooooooooooo�ooooooooooooooooooooooث @ ���ooooooooooooooooooooooم ذooooooooooooooooooooooك ���ooooooooooooooooooooooم

  

�م ا�	��ب�  ا��ن و6"
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+وا���ن : �ن +��� <��1 ا+�ن اذ�ن ذ�رھم �5 2و�-ًأ�-�-وھ�ذا  َ َْ
�:�ه �ن  �ل �ن :�ر ا���وم "6ِ ُ + ْ ُِ َ َ َْ ِْ ُِ َ ْ َ

 أن -ًأ�o-�-���1د  
, ���و�oون و@ �oدري �oن أي ��oء, وأن �م أ���@ @ ��ر��5, � ��� ا�رضوأ��م ���, ا+ن ھ��ك <��1 @ �راھم؛ وھم

ذ�oرھم $ , و�<���o1م؛ �oن ���o1ق و+oودھم أو ��ف �����ون �ن 2ط4o ا�o���5ت أو ��وھ�o؟ $ أ��oم �����o9م و�o����م
�+وا���ن :���� �1و َ َْ

�:�ه �ن  �ل �ن :�ر ا���وم "6ِ ُ + ْ ُِ َ َ َْ ِْ ُِ َ ْ َ
 ���� �َو6"ق :و�1و َ َ ٍا���ن �ن ��رج �ن :�ر َ َِ ْ ْ +ِ ٍِ َ َ ْ

 .   

أ��oم o2د @ : ����o, ر اoد���ا��oر؛ و�+oل ذoك @ �oؤCر o5��م �o� �oن �oب: أي, ھ�ذا أ<�ر ���7م <�1وا �ن ��رج �oن ��oر
   .ذك وإن ���وا ��C7رون ��� 2د ��C7ر �� ا�Aس �ن ا-رب وا�م و�� أ���, ��ر اد��� ���ر2ون إذا أ�ر2وا �ن

ق�>@ ! ًو��ف +���� أ�وا��؟! ��ف <�ق ھذه ا����ل؟ ,�5+�ن <��1م �ن �+�9ب <�ق $ ����؛ �5و د�ل ��� 2درة ا
ق ���������م ������� إ�>��o؟ $ أ��oم, و���� @ ا �o�� ر�o4 وأظ���oدي وأ�o�وه وأo+م وo� o��� (5م �� �o�����oم، ھoل 

�����oون ���o، أ�oدھم �ظ�oر  وأن �<ر+وا ��7واع و����o9ت و���oت, �������م؛ و�4 ذك أ�ط�ھم ا1درة ��� أن �����وا
�ظ�ر �7���ل ��و��، $ , أو ���ل إ���ن, ���ل ���ر وأ, أو ���ل 2ط, أو ���ل ��ب,  أو ���ل ��C�-4)-���ل ��� 

  .ھooooooooooooooooooooooooooو اooooooooooooooooooooooooooذي أoooooooooooooooooooooooooo2درھم ���oooooooooooooooooooooooooo ھooooooooooooooooooooooooooذا ا�oooooooooooooooooooooooooo��ل

وإن ��� @ �دري ��ف أ���م؟ و@ , و��و ذك  أ��م ����+ون إ� �� ����ج إ�� ا�Aس �ن ا��ل واط��م-ًأ�-�-و@ �ك 
����� و�� ��ف ��1و�ون؟ ورد أن و5د ا+ن +�ءوا إ $ ��� ���وط��oوا , و����oم, و�����م و��o��وه, 5ذھب إ��م, ما

oC:  (o5م �o2ل ���� �+دو�� أو5ر �� ��ون ���، و�ل ��رة ��ف دوا��م �م �ل �ظم ذ�ر ا�م $ :اAط��م، �15ل ���
�ظم واروث: أي ���+�روا ������.   

, وأ��oم ���7oون,  �ظ�ر؛ �ل �<���oو2د @, ��� ��وا��ت ���وا����� 2د �ظ�ر �� �5, دل ذك ��� أن �م دواب ��<رة
��ف �و+د , ���7و�� ً�س ����� �ن ا��م ��ء؛ و�4 ذك �+دون ����� ط����, ادواب �س ����� ��ء ��ن ���1 �ظ�م

����� و2د أ�ل �� ����� �ن ا��م؟ و���ھدھ� أ�-� ���1 إ� أنً ًو@ ���ھد أ�دا �7<ذھ� , ًأو ��ون �را�� و@ ��U�ر, ���رق ُ
   .1���ًق �دق �� +�ء �5 ا�د�ث أ��م �+دون ����� ط����، وإن ��� @ �درك ذك! ���9؟ �ر���5 أو ���رق ����أو 

َ ا��ر اذي ھو ��ر ادواب، ��� �ن ا@��+��ر ��-ًأ�-�-وھ�ذا  ��ف دوا��م وأ<�ر, َ ��7� , �oو��ن ���ھد أ��-�-o�ًأ- 
���� أو ��و ذك������؛ و وأ��� @ ��U�ر �ن, �س ����� ��ء ����� 5<��1م �س �ن <�ق. ً�ن �م 2درة ��� أن �+دوا 

   .5<��1م �ن �+�9ب <�ق $ ����. و�ذك أ���م و�ر��م وP�ر ذك, ا��ر

  

�م��  ا����ط�ن وط��	� 6"

  

�C-ًأ�-�-وھ�ذا �C ���2 1ق أن ھ��ك���س و+�وده: وھم,  �ن, إ���ذ : �2ل $ ����ھم ذر�� إ���س، وذر��� ا���ط�ن ا

ِوإ 
�P� ا��دوا 2دم /��دوا إ? إ�"�س ْذَ�"� �:" َ ْ َ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِِ ِ+ َ ْ ُْ َ َُ َُ ِ َ َ
�f�َن �fن :ا���4 �ن اo�+ود، oCم �o2ل ھ�ذا أ<�ر ���7  َِ َ

َا��fن /f4�ق   َ َ َ ) ِ ْ
َ�ن أ�ر ر�� أ/��6ذو:� وذر�� َ + َ+ ) َ ) َ ْ َُ ُ َُ ِ َِ َِ `أو���ء �ن دو:. وھم ��م �دو ُ�ْ َ َ َ َ ُْ ُ ُ ْْ ُْ َ ِ ِ ِ َ

   .ا����� ذر��� ھم ا���ط�ن, دل ��� أن � ذر�� 

ُ5ْ�Uوون �oل إ�o��ن , � �وع ا�A��نوأ��م ����طون �� , ���1ق و+ود ھؤ@ء ا�����؛ اذ�ن ھم ذر�� إ���س-ًأ�-�-��ن  َ
�o��ُ أ�oر ��@����oذة , و�و�و�oون o� �o5دور ا��oس, اذ�وب وا����� و�5 ا��ر و�و�2و�� �5, �1درون ��� إPوا�9

(�ن �ر :���م َ ْ ِا�و�واس ا�6:�س ِ ِ+ َ ْ َْ ْ َ .   

���� و��م �نو���1ق �� أ< $ ��� ����1ول ��� , وأ��م ���ذون �5 دا<ل +�ده, ���ط�م ��� �وع ا�A��ن �ر �� ا
. �+oرى اoدم ھ�oذا أ<�oر أن اo��ط�ن �+oري �oن ا�oن آدم �+رى ادم ا�ن آدم إن ا��ط�ن �+ري �ن :$ ���� و��م

ذرا��o  وإذا +oرح, إذا +رح ���o و+oد اoدمو, إذا +رح رأس إ���� و+د 5�� دم, +زء إ@ و5�� دم ا�A��ن @ ��ون ���
, o+ �o5�ده ���o, ���ذ o� �o5��م اo�A��ن أن ا��ط�ن: أي, أن +��4 ا��م �+ري 5�� ادم: أو �-ده أو ���2 أو 2د�� أي

, و@ ���ر ���وذه 5��؛ و�ن � 2درة, ذك @ ��س �� ا�A��ن و��ري �5 +�ده ��� ��ل إ� ���2 و�و�وس �؛ و�4
]+�د ا�A��ن إ� أن ��ل إ� ���2 وُ�ذ�ره، و�1ول �  �ن ��وذه �5و� ���ن �o�5دق . و�oذا اذ�oر �oذا, ..ا�5ل � �oذا: َ

���� و��م؛ وو ��� @, �ذك $ ��� ���   .و@ �رى ھؤ@ء ا���ط�ن, ً���ر �ذك ����� و�+زم ���� �� أ<�ر �� ا

 �C(C م��ن أ�ظ �+ب $-�5ذه أ2� و�oذك ھ��oك. واo���ط�ن, وا+oن,  ا�)�o�9-@ �درك ������م, �ر������ �ورھم 

   .وھو روح ا�A��ن: �وع را�4

  

  ا�روح 6"ق ? :	"��
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و���1 ��ذ�� , وأ��� ���ر�2 ��د ا�وت ,وأ��� P�ر ا+�د,  أ��� �<�و�2-ًأ�-�-@ �ك . اروح ا�� ���� ��� +�د ا�A��ن
� �������ھ� $ �. �5 ا�رزخ أو ������� �ُ + �َ��َ�و/� ا�:4س ��ن �و��� وا��. �م ��ت /. �:�� َ ُ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ ْ َ + َْ ُ +َ

- ًأ�-�-و�ذك  

  .��� و��1 ا+�د �س 5�� روح ���رك, <ر+ت رو��، �2-ت رو�� إذا ��ت: 5��1ل, ً���ت رو��

  

  �ز ا�	"��ء �ن إدراك ��ھ�� ا�روح�

  

  . �5و�2وا ,وم �دروا �� �1ووا 5���, و���روا, �5ذه اروح 2د �Cر ا�)م �و�� �ن أھل ا�)م

ْو���Iو:ك �ن ا�روح  ل ا�روح �ن أ�ر ر�. و�� أو���م :و��ن ا+واب أن �1ووا ��� �2ل $ ُ َِ ُِ َ ََ َ ) َ ْ ُ B B َ ْ َ َِ ْ ِ ُ ِ ِ َ ُ
 
�f"  ?"م إ	ن ا��ً + ْ ِْ ِ َِ ِ ِ أن  َ

To5ن , �������؟ إ@ أ��� �ن <�ق $ اذي <�ق �� ������� $ أ��م ������ ھذه اروح، �� �دري ��: و�1ول, ��و2ف ا�A��ن
�oم  أو, ب ��o��م أ��oم أرواح، o�س �oم أ+o��د ظ�oھرةو�oذك ا+oن �o�U, ارو�����o؛ أ��oم أرواح ا�)o�U� ��9ب ��o��م

 -ًأ�o-�-وإن ��oن �oم أ+o��د �o��T5  و�oذا اo���ط�ن أرواح @ �oدر��� أ���oر��،, أ+��د <���� ط��� @ �oدر��� أ���oر��
   .��� آدم إذا �2-ت رو�� �5ل ��ن �راھ�؟ @ �راھ� و�ذك أرواح, أ+��د ط��� <���� @ �در��� أ���ر��

+��� :و��ن @ �رى ��ك ا�وت؛ و�ن 2د أ<�ر $ ���7 ��1-��، �1ول ����, ا�وت ��1-��  �5 ا�د�ث أن ��كورد َ 

َإذا ��ء أ�د�م ا��وت �و/�� ر�":� وھم ? �4رطون ُ َُ َ + َ) ُ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ ََ ُ ْْ َُ ْ َ ُُ ُ َ ا�)��9 اذ�ن ��o-رون �o1ض ھoذه اoروح، @  : ����ر�ل $، ِ
�طooرة, ��oo� �ooك أن ��oo +ر��oo و ،(oo1C�oo�1-و��� و���ooدون �oo�9را �oo�أو را�oo���� �oo�9؛ و�4oo ذooك @ �راھ�oo , و��ooون 

   .ا��-رون

 �َأ/��ذا- �� ذ�ر �2ض اروح-وذك �1ول $ ��� ََ ِ َ
ُا��د�ث أ:�م �دھ:ون و��	"ون رز �  ْ َ ُ ُ َْ ِ َ َ ُْ َْ ْ َ ُ َِ ِ ِْ َم أ:�م ��ذ�ونَ ُ ) َ ُ ُ +ْ َْ

ِ/"و? إذا �"Mت   َ َ َ ََ َْ َِ
َا��"�وم ُ ْ ْوأ:�م إذا ��Uت اروح ا��ق �<روج ُْ ُ ْ َ َ��:Pذ �:ظرون و:�ن أ رب إ��� �:�م و��ن ? َ َ َْ ُ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ ُ َ ْ َ ُْ ُ ْ َ ْ َ َِ ْ َُ

N��ُر  ِْ ْون /"و? إن �:�م ُ ُ ْ ُ ْ َِ َ َْ َ

��َ;�ر �د�:�ن �ر�	و: ُ ْ َ َ َْ َِ َ ِ ِ َ
َ�ر�	و:�� إن �:�م �Nد �ن ھل ���ط��ون؟  ِْ ِ َ َ ُ ْْ ُِ ْ ُ َ   .@ �1درون! �ردو��� �5 +�دھ�؟: أي َِ

  

  ا�رد �"� �:�ري ا��Mب

  

�o+ �oرم �oأ�� �o���oن ھoذه وإذا �o2رت ��oوم اo�A��ن, و@ ��oرف �� �o������o, @ �ك أن ھذا د�ل  , �o��+ نo� �oوھ
َ و�̂و��o� @ �oك أن اoذي <��o�1! ا�<�و�o2ت؟ �5ّ�ف �4 ذك ���ور أو ���� و�درك أو��oف �oن <�oق ھoذه, ا�<�و�2ت َ

�o2رت ��oوم ا�����o�ن �oن أد��o , أو ��وھ��o ا��o�5ر, أو ����� ا�1ول, اAدراك و2در و+ودھ� أ�ظم �ن أن ���وره
]�o�Cوا أروا��ooم ا��o5 �o أ+oo����م وoo� �o5دور�م: 5��o1ل �ooم, ھooذه ا��o��ء ��oء �oن وأن , أن ���Cوھ�oo ھoل �o1درون, َ
   !وأن ����وا ��ھ����؟, ��وروھ�

ق م �ن ������إذا �+ز��>�م أن ��و�2وا �ن ����ف ���ت ا ��<�oص ��o  أو إ���ر ��ء ���, أو إ���ر �����, ��5و
o�ّل ��o��م أن �o���وا، و�1وoوا 5) د<ل �م �5 ����ف و@ C�� �5�ل و@ �5 ��ور و�<��ل؛, ��� و�ف �� ���� ُ : �oآ��

وأن ��و�2وا �ن . و��� +�ء �ن ر�ول $ ��� �راد ر�ول $, $�ر�ول  وآ���. و��� +�ء �ن $ ��� �راد $, ��&
   .ذك؛ ��T5 @ ���ط �� إ@ $ ���� �� وراء

����UواA���ن ��+ن  ,اA���ن ��& واA���ن ���)��9: ����, ا�� ���4 ��� و�����11 و@ �راھ� ھذا ������ إ� ا��ور ا
و@ ���o��� , و@ �راھ�o أ�����o, و@ ��oس ��o� ,�o��ھدھ� و���oم أ�1����o؛ و�4o ذoك @, ������4 . و�����ط�ن و���رواح

����o و��oم, +وار���؛ و�ن �+زم �و+ودھ�؛ �دق ا<�oر �oذك و�ذك �1��, و����� أ�د��� $ ��o� �o��o�ْد��2 ا ّ  �o�
ا��رo5وا , وا�C�ر �ن P�oر اA�o)���ن ,������ن ا�C�ر �ن ا-ًأ�-�-وا��رف ��� , أ<�ر�� ����7 �ن +��� اU�ب, +�ء ��
و@ ���oروا , و@ ���oدوا طoور�م, �2وا ��د �oد�م: ��ن �ذك، 1�5ول �م T5ذا,  ��+ن-ًأ�-�-وا��ر5وا , )��روح(����س 

�o1و�م؛ ا�o� @ �oدر ا��oور اU����o و@ ��د<�وا �5 ����� ��ء ��� أ<�ر �� �ن, و@ ���روا ذا��, ���� ���ت $ ���
ًو�ذك ��و�ون ��ن آ�ن ��& إ����� �����   .ا1راءة اJن �وا�ل. ً

  

  4N� ا����وات

  

��ن. ��م $ ار��ن ار��م��وا�)ة وا�)م ��� <��م ا�ر���ن ����� ���oد و���o آ�o و����o , ا��د & رب ا
  . أ+���ن
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  ). ��� ا���وات (-ر��� $ ����-�2ل 

���Cن �oن ��o�د ا����oط� �o2ل: ���د �ن ��د $ �ن ر��� �2ل�د��C : �2ل ��Cل: �د�o2 ���o�د��oد اoر��ن ا ��Cدo� :
: �2ل ر�ول $ ��� $ ���� و��م: �د��C أ�و +��ر ارازي �ن ��2دة �ن ا��ن �ن أ�� ھر�رة ر-� $ ��� �2ل

وا�ooo2 ك؟ooo  . و�1oooف ���ooooوظ , Tooo5ن ذoooك �ooooوج ���oooوف: �ooo2ل. $ ور�oooو� أ��ooooم: ھoooل �oooدرون �oooo5 �oooوق ذ

��د ار��ن �ن أ�� ���م �2ل: �2ل ��Cم �2ل: �د��1�د��C أ��د �ن ��د ار��ن �ن ��د $ �oن ��oد : �د��C أ��د �ن ا
�����o : �2ل $ �o-س ر�o���د��C أ�� �ن أ��� �ن ا���ث �ن +��ر �ن أ�� ا�U�رة �ن ���د �ن +��ر �ن ا�ن 
  . ھذا �وج ���وف : �� ھذه ا���ء؟ �2ل. �� ر�ول $: �2ل ر+ل: �2ل

���د �ن آدم �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل ��Cأ�� �2ل: �د ��Cس �ن : �د��ن إ��د��C ���د �ن ���� 
  . وا���ء ����1 ��� ا�رض �Cل ا��1:  �2ل-ر��� $ ����-���و�� 

��د ار��ن �ن أ�� ���م وا���س �ن ��دان : �2ل ��Cوا�د�oدo��� ��Cد : �د��C أ�و ��o�د �o2ل: و إ�راھ�م �ن ���د �2
 �o���M ا�o� �oن أ�o�oد �> �oل �ن أ����-�ن ���د �ن إ����o�� $ �oر��-  �f�ھ�:��4/ �f�َ��:��f ر� َُ َ َ ْ َ َ َْ َ َ ���oت : �o2لً

  . وا�ر-ون وا�دة؛ ��5ق ���� ��4 أر-�ن, ��� ��4 ���واتا���وات وا�دة؛ ��5ق �

�oن ور�o2ء �oن ا�oن أ��o : �د��C ���د �ن أ�� ز�دون �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل ���o�ر��د��C ا
�ن �+�ھد  M�+�-��4�:�ھ��  -ر��� $ ���/ ��َ��:�� ر� َُ َ َ ْ َ َ َْ َ َ و�oن اo���ء , o��5ك �o� ,4�oن ا�ر-o�ن ��� �o�oت: �2لً

  . وم ��ن ا�رض وا���ء ������ن, ��5ك ��4 ���وات, �ت ���وات ����

���oت : �د��C أ�� �o2ل: �د��C وھب �ن +ر�ر �2ل: �د��C ��دار �2ل: �د��C ���د �ن ���� و +��ر �ن أ��د �2@: �2ل
اo���ء :  �1ول-ر��� $ ����-���ت ���� : �ن أ�وب ��دث �ن �ز�د �ن أ�� ���ب �ن �رCد �ن ��د $ �2ل���� 

  . أ�د ���-� �ن ا��ن

��د $ �ن �2ط�� �2ل: �2ل ��Cل �ن ��ص �2ل: �د��M : �د��C إ����o� ن أ����د�P ��Cدر �ن ���� �ن إ�����ل 
-�ِوا����ء ذات ا���ك  -ر��� $ ��� ُِ ُ َ + َْ َ ْذات ا<�ق ا�د�د: �2لِ َ .  

��د ار��ن �ن أ�� ���م �2ل: �2ل ��C�2ل: �د W�د ا����أ�و  ��Cن : �دo��oن ��oد �oن طر�oف  �o��P �oن أ�oا� ��Cدo�
�oo���� $ �oo-س ر�oo���ooن ا�ooن  �ooر���ِوا�ff���ء ذات ا���ffك :  ُِ ُ َ + َْ َ �رد , ذات ا���ooء وا+��ooل: �oo2لِ�oo� �oo������ َوإن َ

  . ا����ل

�وف �ن ا��ن : �د��C روح �2ل: �د��C ���د �ن ���ر �2ل: �د��C ا���س �ن ��دان ا���� �2ل: �2ل ��Cر��� - �د
�َوا���:  �ز و+ل �5 2ول $-$ ��� + ِ�ء ذات ا���ك َ ُِ ُ ْ َ �+وم, ذات ا<�ق ا��ن: �2لِ�� ���+� .  

�oن : �oد��C روح �o2ل: �د��C ���د �oن ���oر �o2ل: �د��C ا���س �ن ��دان �2ل: �2ل M�o+� �oن أ�oن ا�o��oد�o� ��Cل 
�ر���oooooooooooooooo $-�+�ھooooooooooooooooد �oooooooooooooooo�� -ل�oooooooooooooooo2  :�ffffffffffffffffوا�+ �ف ا��ر/ffffffffffffffffوع َِ ُ ْْ َ ْ   . اoooooooooooooooo���ء: �oooooooooooooooo2لِ

�د��C ا�ن ��دي �ن ����ن �ن ���ك �ن <�oد �oن : �د��C ا�1د�� �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��رث �2ل: �2ل
��C� ����ر�رة �ن  .  

�oد��C ا�o��ن �oن ���oش �oن زھ�oر �oن : �oد��C ھo)ل �oن ا�o)ء �o2ل: م �ن ���oد �oن ا�o�ن �o2ل�د��C إ�راھ�: �2ل
�4�:�ھ�� :  �2ل-ر��� $ ����-<��ف �ن �+�ھد / ��َ��:�� ر� َُ َ َ ْ َ َ َْ َ َ ًا���ء وا�رض ر��1 وا�دا: �2لً ًرض ر��1 وا�, ً

���ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo� وا�رض ���ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo� ء���oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo��5ًق ا ً .  

��رو ا�ودي �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �2ل: �2ل ��Cس : �د�o���د��C و��4 �ن ا���ش �ن أ��o ظ���oن �oن ا�oن 
  . ��5ق ا���وات, �5ر��4 �<�ر ا��ء, 5د�� ا�رض, <�ق $ ���� اCور: ر-� $ ����� �2ل
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ر���o $ -أ<�ر��o�� �oور �oن ا�o�ن : �د��C ھ��م �o2ل: �د��C أ��د �ن ���4 �2ل: �د �2ل�د��C إ�راھ�م �ن ��: �2ل
�6ً"ق ��= ���وات ط�� �  -��� َ َ َ َ َ ْ َِ ٍ َ َ   . ْ<�ق وأ�ر: ��ن �ل ���ء, ��-�م 5وق ��ض: �2لَ

�oن �ط�oء �o2ل : �oد��C إ�oراھ�م �o2ل: �2ل �oCد� ���o� �oأن أ� �o�ن أ�o����oد �oن آدم  �o���-o2رأت �o�� $ �oر��- 
ٍوا����ء �:�:�ھ� ��Iد  ْ ْ َ َ َ + ََ ِ َ َ   . �1وة: �2لَ

��د ا��oك �oن : �د��C �وار �ن ��د $ �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل ��Cل�د�o2 ح���o��oران �oن �oد�ر �oن : ا ��Cدo�
 �ooر���-��oo�� $ �ooك  -ر��ffء ذات ا������ffِوا� ُِ ُ َ + َْ َ أooم �ooر ا��oo9ك إذا �oo�W اooCوب �oo+75د , ذات ا<�ooق ا�oo�ن: �oo2لِ

  . وإ�� +�د �� ����: ��+�؟ 2�ل

���ر �ن ���د اCوري �ن �ط�ء �ن ���د �ن +��ر �ن : �د��C ���ود �ن <داش �2ل: م �2ل�د��C إ�راھ�: �2ل ��Cد�
  . ����� وا��واؤھ�: ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل

�oن �+�ھoد : �د��C ���د �ن أ�� ز�دون �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل M�o+� �oن أ�oن ا�o�-�د��C ا�ر���� �oن ور�o2ء 

�َر/= ����� /� -ر��� $ ��� َ ْ َ َ ََ َواھ� ََ َر/f= ا�f���وات �f�Mر ��fد �رو:��f : و2و�. ������� �U�ر ��د+ ْ َ َ َ ْ َ َ + َ ََ َ ٍ ِِ َ ِ َ�o: و2و
 �ffffffffffffffffffffffffffffffھ�:� �ffffffffffffffffffffffffffffff�ء و���ffffffffffffffffffffffffffffffَوا� َ َ َ َ َ + � ���oooooooooooooooooooooooooooooo اoooooooooooooooooooooooooooooo���ءَِ�oooooooooooooooooooooooooooooo�� $و .  

�oن �ط�oء : �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل ���o� �oن أ�oن ا�o����oد �oن آدم أن أ��oه أ<�oره  ���-2رأت 

�ِ/��:ت وردة ���دھ�ن  -ر��� $ ��� َ ) ََ َ ًَ ْ َ ْ   . ��ون دھن اورد �5 ا��رة: ون ا���ءَ

�ن �+�ھد : �د��C ���د �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �2ل: �2ل M�+� ن ا�ن أ���ر��� $ - �د��C ا�ر���� �ن ور�2ء 
�ًو�	":� ا����ء ���4 ��4وظ�  -��� ُ ً ْْ َ َ َ َ + َ َ ََ   . �ر5و��: �2لْ

�ن �+�ھد : �د��C ���د �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �2ل: �2ل M�+� ن ا�ن أ���ر��� $ - �د��C ا�ر���� �ن ور�2ء 
�َو��د 6"�:� /و �م ��= طراPق  -��� ِ َ َ ْ َ ْ ََ َ َ ْ َْ ُ َ ََ   . ا���وات ا��4: �2لَْ

�د��C أ�� �ن ���د $ �ن ��رو ار�2 �ن ز�د �ن أ�� أ���� �ن : �د��C ھ)ل �ن ا�)ء �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل
ُم ا�f���ء َأا1رآن إ�� و+دت �5 : +�ءه ر+ل �15ل: ا����ل �ن ���د �ن +��ر �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل َ + ِ

 ��َ�:�ھ� ر/= ����� /�واھ� وأ;طش ��" ْ َ َ + َ َ ْ َ َ َ ََ َ َْ َ ََ َ ََ َ fل أfP:�م ���f4رون : 5ذ�ر �5 ھذه اJ�o�> �oق اo���ء o�2ل ا�رض و�o2لَ ُ ُ ُْ َ ُ +َ ْ ِْ َ

َ���ذي 6"ق ا�رض /. �fو� ْ َ َ ِْ َِ ْ َ +َ َ ِ �f�َ�ن و��	"fون ��f أ:fدادا ذ�fك رب ا�	��f��ن و�	fل /���f روا�f� .fن /و  ْ َ َ َ َ َ َ َ َ B َ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ً َ ََ َ ْ َ َُ ُْ ََ وذ�oر <�oق ِ
َأم ا�f��: أ�� 2و�o: �2ل ا�ن ���س ر-� $ �����. ا�رض �2ل ا���ء + ِ �� /f�واھ� َ��f� =f/ر �fَ�ء �:�ھ َ+ َ َ ْ َ َ َ َ َُ ََ o�> �o�T5ق َ

  . ا�رض �5 �و��ن �2ل <�ق ا���ء Cم ا��وى إ� اo���ء o5�واھن  �o5�oو��ن آ<oر�ن، oCم �oزل إ�o ا�رض o5د��ھ�

�د��C إ�راھ�م �oن ��oد : �د��C �و�س �ن أر2م �2ل: �د��C ���د �ن ا���ن ا1��� �2ل: ار �2ل�د��C أ�و ��ر ا�ز: �2ل
��o�� ��o ر�oول $ ���o : $ �ن ��ن �ن ز�د �ن ��� �ن ا���ن �ن أ��� �ن +ده �ن ��� ر-� $ ��� �o2ل

M��oCم ر��o�� �oره . ك را���5 و�د�رھ����ر: ���5 2-� �)�� ر45 رأ�� إ� ا���ء �15ل, $ ���� و��م �)ة ا
  . ���رك دا���� و<���1 : إ� ا�رض �15ل

���د �ن آدم �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل ��Cن : �دo� �o�ن أ�o��د��C أ�� �ن ا��ث �ن ا�ن �+)ن �ن ���د ا��1ري 
��د $ �ن �)م ر-� $ ��� �2ل :���+  . �5 �ل ���ء أ�رھ�وأو�� , <�ق $ ا���وات �وم ا<��س وا

اo���ء : �د�o�� ��Cم �oن ��oم �oن ار��o� 4oن أ�oس �o2ل: �د��C +��ر �ن ���د �ن ��ران �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل
�C. �<رة: وا��C��. �وج ���وف: اد����C: وا�����. ذھب: وا��د��. 5-�: وا<����. ���س: وارا���. �د�د: وا

  . ��2و��
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م �oن : �د��C أ�و داود �2ل: �د��C �وار �ن ��د $ �2ل: م �2ل�د��C إ�راھ�: �2ل�o� ن���ران ا1ط�ن �ن ��2دة  ��Cد�
�ن ��د $ �ن ��رو ر-� $ ����� �2ل ����ِوا�f���ء ذات ا���fك : أ�� ا+�د �ن ��دان �ن �وف ا ُِ ُ َ + َْ َ اo���ء ِ

�����  . ا

�د��C أ�و أ��د �ن إ�را9�ل �oن أ��o إ���oق �oن ھ��oرة �oن ���o : �د��C ��ر �ن ��� �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل
  . ا-راح: وا�م ا�����. ر2�4: ا�م ا���ء اد���: ر-� $ ��� �2ل

رون �ن ا���ودي �ن ���م �ن أ��o واo9ل �د��C �ز�د �ن ھ�: �د��C ا�-ل �ن ا���ح �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل
��oم: و زر �ن ���ش �ن ��د $ ر-� $ ��� �2ل �9���o�> رة��o� ء وا�رض���oو�o� �o�ن �oل ���oء , �� �o�ن ا

��oم: و�ض �oل ���oء وأرض ����o, وأرض <�����9 ��م �9���o�> رة��o� �oظ���P , �oو�o� �o�ن اo���ء اo����� إ
  . وا�رش ��� ا��ء, �� ��ن ا�ر�� وا��ء ���رة <�����9 ��مو, ا�ر�� ���رة <�����9 ��م

�ن : �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل M�+� ن ا�ن أ����د��C ���د �ن أ�� ز�دون �ن ا�ر���� �ن ور�2ء 
ِذي ا��	�رج  -ر��� $ ����-�+�ھد  ِ َ َ ْ   . ���رج ا���ء: �2لِ

�د��C �روان �oن ���oد �oن ��o�د �oن ��oد ا�ز�oز �oن : �د��C ���د �ن �وف �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �2ل: �2ل
������� و��oم. �ز�د �ن أ�� ��ك �ن أ�س ر-� $  $ ��� ����o2ُل أ��oت �دا��o 5ر�����o و���o +�ر�oل : �ن ا

 �o���C ,�oم ��دت إ� ا���ء اoد��� To5ذا 5���o آدم ����o ا�o)ة واo�)م, ���� ا�)م�> oCم ا��C�To5 �oذا 5���o أ���oء ا
������ ا�)م �����C 5و+دت 5��� �و�ف ���� ا�)م, و�CCم ارا��� 5و+دت 5��� ھ�رون Cم ا<���� 5و+oدت , Cم ا

5��� إدر�س Cم ا��د�� 5و+دت 5��� �و�� Cم ا����� 5و+دت 5��� إ�راھ�م ���� و��� �����o و��o��م ا�o)ة واo�)م 
 .  

��رو �ن أ�� 2�س �ن : �د��C ���د �ن ���ق �2ل: �د��C ��ل �ن ��M ا��ط��� �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل ��Cد�
 �o5 ��o�ن ��د $ �ن ���oرة �oن ا���oف �oن o2�س �oن ا���oس �oن ��oد ا�ط�oب أ��o� �oن +� ������ك �ن �رب 

وا:  ��� $ ���� و��م +�س �15ل �م����� ور�ول $�o2 ء وا�رض؟���o: �o2ل. @: ھل �درون �م ُ��د �� ��ن ا
: oCم �o2ل, وا��C�� 5و��2 �ذك؛ ��� �د ��4 ���وات, T5ن ُ��د �� ������ إ�� وا�د وإ�� ا���Cن وإ�� C)ث و���ون ���

أ���� وأ�)ه �Cل �� ��ن ���oء إ�o ,  5وق ظ�ورھن ا�رشCم, ا����� ��ر ��ن أ�)ه وأ���� �� ��ن ���ء إ� ���ء
  . و$ �oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooز و+oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooل ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo5وق ذooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooك , ���oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooء

�oد��C ا�oن ����o : �د��C ���� �ن ���ر �o2ل: �د��C ار��4 �ن �����ن �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل
���5 ر45 $ ا���ء , ا�ر-ون ���ز�2�ن���ت ا���وات و: �ن �ط�ء �ن ز��د �ن ���د �ن +��ر ر-� $ ��� �2ل

 . وأ��ذھ� �ن ا�رض ��5ن ���1�5 اذي ذ�ر $ �ز و+ل

  

��o�� ل�o2 ،�o���ن آo� �oوات وا�رض أ������o���ر o�> �o5ق ا�o� ��o�� $ رoذا أ�oن :ھ�f�ْو ِ ِآ���f"6 �fق ا�f���وات  َ ِ َِ َ + َُ ْ َ
ٍوا�رض و�� �ث /���� �ن دا�� ِ ِ+ َ َ َ َ ْ ََ ْ ِ + ِْ َ

, ود@@ت �ظ��� �ن ��7ل 5���o, 5��� آ��ت و��ر, إ� ا�A��ن ��5رض أ2رب ��ء 
ق و�ده �ل ا�و+ودات, اذي <���1 �2در ��� �ل ��ء ��م أن, و�ن ���ر 5����>���ر �5  و�ذك أ�ر��. وأ�� ھو ا��

َأ/" :�1ول $ ����, ات<�ق ا���و َ َ�:ظروا إ�� ا����ء /و �م ��ف �:�:�ھ� وز�:�ھ� و�� ْمَ َ + َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ + ُ ََ َ+ َ َ َ َ ْْ َ َ ُِ َ ٍ��� �fن /fروج ِ ُ َُ ْ ِ َ
ھ�oذا أ�oر  

o5َرج(<�oل : ����o ج؟��ف ���ھ� $ ����؟ و��ف ز����o وoم ��oن �o5 �oرو, ���ظر 5��� ���o� �oء $ -؛ �oل ��o أ�oواب )ُ
����-��9(�   . ��زل ���� ا

� ,و+���� �ن آ��ت $, و2د �Cر ذ�ر ا�رض وا���ء �5 اJ��ت وا���د�ث�o�� ل�o2 ك :و�ن أ�+ب �<�و���2؛ وoذ

6�ُ"ق ْ ََ
ِا����وات وا�رض أ��ر �ن 6"ق ا�:�س  ِ+ َ ْْ ْْ ِ ُِ َ ْ َ َ َ +َ ِ َ

ْ<�oق ھoذه: ����  ا�<�و�o2ت ا��و��o واo����� ا�ظ���o أ��oر �oن <�oق  َ
�+oري  إن ا��o��ء: وھم اط���9�ون؛ اoذ�ن �1وoون, ���رون أن $ ھو اذي <�ق ا�A��ن ًا�A��ن؛ ا��+�+� ��� اذ�ن

ق ���رف �5 ھذهوأ�� �س ھ��ك �ن أو+دھ�, �ط�����>6�ُ"ق �1در ��, ا�<�و�2ت ، 5���رون و+ودھ�  ْ ََ
ِا�f���وات   َ َ +

ِوا�رض أ��ر �ن 6"ق ا�:�س ِ+ َ ْْ ْْ ِ ُ َ ْ ََ ِ َ
 .   
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 :5�1ول $ ����, و��رق أ�)�9,  �و����د و�ذك +�ل $ ���� <�ق ا���وات وا�رض آ�� ��� إ��دة <�ق ا�A��ن

َأو��س ْ ََ َ
َا�fذي f"6ق ا�f���وات وا�رض ���fدر �"�f أن �f"6ق  َُ َ ْ َ +ْ ََ َ َ ْ َ َ َ +ْ َ ٍ ِ ِ َِ ِ َ

�م "Af�ْ ُ َ ْ أo�س اoذي <�oق ھoذه ا�رض وا�را-�o  :أي ِ
َ�"�f ًأo�س �o2درا ���o أن �<�oق ���Coم؟, �4 ار������o  و<�ق ھذه ا���وات,ا�<رى ا�� @ ���م ������ 
ق  َf6و ا�fُوھ + َْ َ َُ

ُا�	"�م ِ َ ْ �ْأو�م :و�1ول $ ��� َ َ ْ�روا َ َ �:� أوم ��ظروا و����روا أ�� :���� َ"6َ َْ َ
 ���َا����وات وا�رض و�� ��: ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ +َ َ ْ ِ  ���1�>

   .�ن 5��ون: �1ول ���ء $ ���� ��7ره؛ �4 أن أ�ره إ���

�. 5��� آ��ت و�+�9ب  أنوإذا ��7ل ا��2ل �5 ھذه ا�+رام ا��و�� �رف�o�� �o :ذ�رھ� $ ���� أ��� ط��oق؛ �o5 2و

ْو��د َ َ َ �f�":�ھ� ر�و	و� c���N�� ��:ء ا�د���ًز�:� ا� ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ + +َ Bَ ْ + َْ ِ ِ�"���fط�ن ِ ِ َِ + ����o�M ا��o ھ�o ا�� ��o�� $ �o���ومزo+� , �o���+و
� و�o1ول, ًر+و�� �o���ط�ن�o�� $: مfْأ� َ َ �f وات ط����f� =�f� � قf"6 فf�� رواf�ً َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َِ ٍ ُ + َ َ َ َ َ

 =�f�َ ْ َ �f وات ط����f�ً َ َ َ َِ ٍ �o��� :
�, ��-�� 5وق ��ض��� �ِوا����ء ذات ا���ك :وأ2�م ��� �5 2و ُِ ُ َ + َْ َ ھذه اo���ء ا��o ھ�o ���و��o� �o�� �oء $ : أي ِ

����.   

+وأ:� :أ<�ر $ ���� �7ن ا+ن 2د ��وا ا���ء، �15ل ���م و2د َ َ���:� ا���� َ + ْ ََ َ���fد�دا و�� ��ت �رP"� ًء /و�د:�ھ� ُ َ ً َ َ ُ َ َ َُ َ َ ًَ َ ِْ ِْ َ
 

��>���oم, و<�� �ر���م ��دوا إ� أن و��وا إ� ا���ء, أ+����م @ �د أ��م  ��o�� $ رo�> ذا  ,ھذاoك أن ھo� @و
� أ���ooo� �ooo�� �oooءد�oooل ���ooo أن�ooo�� $ �ooo�1�> �ooo�  .<�oooق �ظooo�م @ ���oooم ooo2دره إ@ $ أ���ooo,  ھoooذه اooo���وات ا

� وذك �� أ��ر ھؤ@ء ا��ر�ون ��ث�o�� ل�o15 ،ت�o2و�>���o��م �<�oق ھoذه ا W�oد ��د �و��� ا���م :ا�+�f:ْأأ ُ ْ َ َ
Bأ�fد   َ َ

�� أم ا����ء"6ُ َ + ِ َ ً ْ َ
َ�:�ھ� ھل أ��م أ�د <��1 أم <�ق ا���ء؟  َ و�o1ول , دل ��� أ��� �����, ���� ��� ��ء ���ھ� $: ���� َ

�ٍوا����ء �:�:�ھ� ��Iد :$ ��� ْ ْ َ َ َ + ََ ِ َ َ َ
ٍ�:�:�ھ� ��Iد ا1وة ���� أ�د, ھو ا1وة: ا��د  ْ ْ ََ ِ َ َ َ

ْواذ�ر ��� �2ل �ن داود  َُ ْ
َ��د:� داود   َ َُ ْ ََ

ِذا ا��د ْ َ ْ َ
�؛ �oن -��ء ���-���ھ� $ ���� �1وة . ھو ا1وة: وا��د, ���ب ا1وة: أي �o�� $ @إ �o����� م���و���ؤھ� @  

�ooooooooooooooo���� �oooooooooooooooر $ أ��oooooooooooooooذ� ,�oooooooooooooooوأ�� �ooooooooooooooo2و�>� ,�ooooooooooooooo������ مooooooooooooooo��� @و.  

وأن ا��د�� , وأن ا�<رى �ن ر��ص, ن ا�و� �ن ���سأو أ, ا��ن أ��ض �ن, �CJ�5ر ا�� ����� أن ا���ء ��-�ء
$  و@ �+oوز ا+oزم �o��ء �oن ذoك؛ �ن, $ أ��م �ذك؛ إ��� ھذا �ن �ن ا�<رص. �ن ؤؤ �ن ذھب أو �ن 5-� أو

� �+ب ذك �ن ا��ر��� ,�ْوم ُ���دُھم ���9 �ن ذك؛ �5ذك �2ل ��� ْ ِ ِأ��د��م 6"ق ا�f���وات وا�رض َ�� :ْ ْ َ َ َ + ُ ََ ْ ِْ َ َ ُ ْْ ْ َ
: أي 

   .و@ أن ��<�طوا �5 ��ء �ن ذك, �م أن ��<ر�وا �5�س, و@ رأوه, و@ ��ھدوه, �� ��دوا ذك

 

  ا����/� ��ن ا����ء وا�رض
  

���رة <�����9 ��� ��ت  ث �C�رة؛ أن ��ن ا���ء وا�رض ذ�ر ��د�د �� ��ن ا���ء وا�رض �5 أ��د�-ًأ�-�-ورد 
��o� �9���o�> لo� ؛���رة ���9 ��ر. ���o���oوم أن . أو �o�ر اo�Aل, وھoو �o�ر ا�o2دام, ً��رو�o5 اoذي ��oن: وا�oراد ��

�o�ر�ن �o5 �oن 2ط�o��� أ��2 ا�رض �oأو ��وھ ��o� ,ن�ر�o1� أن ذا ا�o�� $ رoد ذ�o2 رق ا�رض��o� �o و�oل إ

َ/��I= :�1ول $ ���, ��Uر���و َ ْ َ ِ���� ��� إذا �"[ �Mرب ا���س َ ِْ َ َ َ َ ً َ َ+ +ِ ْ َ َ َ
+Aم :Cم �2ل  ِأ��= ���� ��� إذا �"[ �ط"= ا���س ُ ِْ َ َ َ َ ً َ َ َ َ+ + ِْ ْ ََ َ َ

 

���� :���o�ر�ن ���o-دور���o أن �1ط4o: ����-, �دود؛ و�4 ذك ���ن أن �1ط4 ا�رض  �o5  ,ن�oأر�� �o5 ؛  أو��o�
oC(C�ن ���o و@ ���o9؛ �oل <�o����9  و@, ��ت ��ر�ن ���o: ����, و�4 ذك T5ن ُ��د �� ����� و�� ��ن ا���ء <�����9

�� �� ��ن �ل ���ء إ�o -ًأ�-�-وھ�ذا , وأ��� ���دة, أ��� ����5 �ظ��� ��ذا ��ون ھذه ا����5؟ @ �ك, ر ا����د��� ��
   .ورد ذك �5 أ��د�ث ��� ���ء <�����9 ���

����o و��oم ُ�oرج , ا����5 �5 ز�ن �2�ر إن $ ���� 2د �<��ر ھذه: ��د ذك �1ول $ ��o� ����� 1ق و�+زم أن���
o5ذ�ر أ��o و�oل , ُ�رج �� إ� ا���ء و�ن ��ت ا�1دس إ� ��ت ا�1دس ُأ�ري �� �ن ���, ��� اA�راء � ا���ء�� إ

�. إ� ا���ء اد��� M��5 ك�� oCم ��oد إ�o اo���ء ا��C��o وو+oد 5�� ,�o��oم ����o 5و+د �5 ا���ء اoد��� آدم ,ا����M ا

���� �����C 5و+ و�Cو�5  و�5 ا���ء ا<���� ھ�رون ارا��� إدر�س و�5 ا���ء د 5��� �و�فCم ��د إ� ا���ء ا
   .أو ر�5وا إ� ذك ا���ن.. أروا��م و��وا إ�: ���� ا����� إ�راھ�م و�5 ا��د�� �و��

��وم 2درة $ �������o و��oم؛ �4o أن �o +ر�o ��ف 2ط4 ا��ك ھذه ا����5ت, و@ �ك أن ھذا د�ل  $ ��o� ����� �
��� و�ظ�� �o��9ر ا�o�ر؟ �و�o� �o�ن �oل , و�oCف �oل ���oء <�o���� ,�9����o و�o�ن اo���ء <�o����9 و�4o ذoك ��o! و

 Cم �زل إ� أن و�ل إ�o, ذك 2ط�ت �5 ��ض ���؛ �رج �� ��� و�ل إ� ا���ء ا����� ���ء�ن <�����9؛ و�4

ق ��� �ل ��ءو��رف ��وم 2درة ا<, �5ؤ�ن �ذك ���. ����� اذي ��ن 5���.   
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   .ا�)م ����م ور��� $

��ن. ار��م ��م $ ار��ن��و���o آ�o و����o  و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر��o�ن ����o��� �oد, ا��د & رب ا
   .أ+���ن

���ر �5�� �   .م ��ط���وھ� �ن اد@@ت ��� 2در�� و�ظ�, آ��ت $ ���� و�5 �<�وC�ً ���2�را �� ��7ر $ ���

وأ��oر �<�و�o��2 . واo��س واo�1ر, وا���oر وأ�ظoم آ����o ا��oل. �L���� و�<�و�o��2: �7ي ��ء �ر5ت ر�ك؟ 15ل: إذا 2�ل
���o 2در��o ا���وات وا�رض و�ن 5��ن و�� ������؛ وذoك �o���o 2در��o��� , �o دا �o �o�T5��o� �����oب اJ��oت ادا

����� أ�ر ����. ���ده 5+���� �+� �َأ��� ا�:�س ا��دوا ر��م ا�ذي 6"��م وا�fذ�ن  َ�� :د�� ذ�ر اد@@ت، �2ل $ ��� ُِ ِ+ َ +َ + َ ُ ْ ُ َ Bْ ُُ َ ُ +َ َ

ْ�ن ً �"�م �	"�م ���ون ا�ذي �	ل ��م ا�رض /را�� ِ ُ + َ ُ َُ َ ْ َ َ َ ِْ ِ َِ ْ َ + + َُ َ ْ َْ ُ َ
ًوا����ء �:�ء  َ َ + ََ ھ�ذا أ�رھم �7ن ���دوا ��� أ�� اذي +�ل ا�رض  ِ

 و���o�1ون ���o� �oن ���oن, و+���� 5را�� ��o�1ب ����o ا��oس؛ ��o�1ب ����o ا<�oق, 5ر��� ا�رض. وا���ء ���ء, 5را��

   .����7ون 5��� و��ظرون 5���, وا���ء +���� ���ء و���1 ���وظ�, ���ن

��� ���ل 2در���ك أن ھذا � @ ��ظ�� ��ط���, ن أ��ر ا�د �����7ل �5 ذoك �C�را �� ��7ر $. و�� �و�+�oل , ���
��� 2در�� ���� و��� ا����2�1 �ْأ/"م :����دة؛ �5ن ذك 2ول $ ���� ھذا �ن اد@ َ َ َ�:ظروا إ�� ا����ء /و �م ��ف  َ ْ ُ ْ َ + ُ ََ ْْ َ َ ُِ َ ِ

َ�:�:�ھ� وز�:�ھ� و�� َ + َ ْ ََ َ+ َ َ َ
ُ��� �ن /  ْ ِ َ �� روا�.َ�/ �:��َروج وا�رض �دد:�ھ� وأ� َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُِ ِ َ ََ ْ َْ َ ْ َ َ ٍ T��ٍوأ:��:� /��� �ن �ل زوج � ٍِ َ ْ َ َ ََ ُ َ ْ ْ) ْ ِ ِ َ

 .   

�� �o� �o�o��ء: ����o. ���ء ��� ���ءأ�� ر45 ا���ء و���ھ�، وا, 2در�� �5ذا د@�� وا-�� ��� ���ل �oو���ھ �o����,  @و
����؛ اذي �ر�د أن ���� ���� @ �د أن ��ون   ��ون � ��دة ���ون-��دة اذي ��ر�5-ا���ء , ���م ا<�ق �ن أي ��ء ���ھ�

ض 5�o>7ذ ����o� �o �+د ��د�� ��� و+� ا�ر: ����, ا�+�رة و�ن ا<�ب و�ن ا�د�د ���� ���� �ن اط�ن و�ن, � ��دة
oم �oذ�ر �oن أي ��oء. �� ذك ا���ء اذي �ر�د أن �ر��5، و�o��ده �� �o�o��ء ���� ��o�� $  ثo�� وات���o��oدة ھoذه ا

   .��و���� وو م ��ن �� ��دة ���ون ���� �5و �2در ���. ���ھ�، و@ ��دة ھذه ا�رض ��ث ر���5 و��ط��

َإ:��f و@ إ� �oر��ء, �ج �5 ����9 إ� أ�وان@ ��� �ذك أ�-� 2د �رف ���7 ������ + ِ  �f� ولf�ُأ�fره إذا أراد ��P�f أن � َ َ ُ ََ ْ َ ُ ُ ْْ ََ َ ًَ َ ِ
ُ�ن /��ون ُْ َُ �4�o  ت وأ���oأ<�ر ���� ��o�� ��7 ھoذه اo���وا. ا���ء ور���5 م ��ن ���+� إ� �ن ���و�� ���5 ��� ھذه َ

��oض ا���د�oث ���o����،  ورد �5. ���وات، و�ذك و�ن ا�رض ���Cن، وذك �5 و2ت �2�ر ��� ���ء �5 ��� أ��م
�ْ ل :و�ذك �5 ��ض اJ��ت؛ �Cل 2ول $ ��� ُ

ِأP:�م ���f4رون ���fذي f"6ق ا�رض /f� .fو��ن  ِْ َ ْ َ َ ْ ُِ ِ َِ ْ َ + ََ َ ْ َ ُ +َ ُ ْ َ
 �o5 ق ا�رضo�> 

�ُ� :�و��ن �4 أن ا�رض 2د أ<�ر ����7 ��4 أر-�ن، �1ول $ ��� �ن +"A� وات و�ن ا�رض���= ��ا�ذي 6"ق + َُ ْ َ َ َ َ َ ْ ََ ْ َ +ْ ِ ِ ٍ ِِ َ َ َ
 

   .رض ���Cنا� أ<�ر ���7 <�ق �ن

� وا�4o؛ ���o5 �o  وورد أ�-� �5 ا�د�ث أن $ <�ق ��4 أر-�ن؛ و�ن @ ���م�o�� $ قo�> نTo5 ،ن�o-ن ��ك ا�ر�أ
���� �َوا����ء �:�:�ھ� ��Iد وإ:� ��و�f	ون :2و َُ ُ َ ْ ْ َ َ َ + َِ ٍَ + َ َِ اoذي o�س ��� �o��o2 $ �oدر ���o أن �+�oل 5��o  ذا ا�o-�ءھo: أي َِ

����o و��oم �o2ل .�<�و�2ت @ ��ل إ��� إدرا��ت ا��ر $ ��o� �oن؟ وورد أ��o-ا�ر �o�1� ن�م  :و@ �دري أoن ظ�o�
وأن ��-�� أ��ل �ن ��oض؛ و�4o ذoك @ , أن ھ��ك ��4 أر-�ن د�ل ��� ُطو�2 �ن ��4 أر-�ن ��را �ن ا�رض

oooooooo�� نoooooooo�م أoooooooo����ooooooooن؟ إ���oooooooo-ھرة ك ا�ر�ooooooooدة ظooooooooأرض وا� �oooooooo��  .ا�oooooooo�ر ��روoooooooo5ون اJن 

��o�� $ تo��� �o� راo�Cت ًو��o�Jن اo� �o��5 �o�ا��oر  و�5 �o��o� �oن, ا��ظ�oر إ�o ھoذه ا�<�و�o2ت ����oروا ���o؛ وذoك 
�, ا�ظ������ �َو�:�:� :T5ن ا���وات ذ�ر $ �� 5��� �ن اJ��ت؛ �1و َْ َ ً/و �م ��f	� �fدادا َ َ ِ ً ْ َ ْْ ُ َ َ

 وھ�o ھoذه اo���وات 

�	��ً ْ ً�دادا َ َ  :oCم �o2ل ���o،و���� ���دة؛ �ظ���o و�5�C, @ �1درون ��� أن ���وا إ��� أو �<�ر2وھ�, �د�دة :���� ِ

ْو�	" َ َ ً�را�� وھ��� َ:�َ َ ً َ+ �-�ء ���س إذا  أ<�ر ���7 +�ل 5��� ھذا ا�راج؛ أ@ وھو ھذه ا��س، ���ھ� $ �را+�؛ ���� ِ
�, ط��ت�o�� �oَھfو :���ھ� �را+�؛ ��� �o5 2و ُ �َا�fذي �	fل ا��f�س ��fCء وا� ْ +َ ً َ َ ْ َ َِ ِ+ َ�fرَ ً:fورا َ ُ

, �o-�ء �o5 ا��oل ا�ظ�oم 
, �o��ء و�oذك �1��o ا�o5)ك و�1��o ا�+oوم ا� �o�o��رھ� $ ���o. �5ل ����� آ�� �ن آ��ت $ ,وا��س �-�ء �5 ا���ر

� ��� �   .��ل 2در�� و���ل �ز�� ����5+�ل ھذه ا�<�و�2ت دا

� @ �ك��� �ق؛ T5ن 2و�>�ظ�� ا ��� M-ل وا�ِا�ذي :أن ھذا د ً�	ل ��م ا�رض /را�� وا����ء �:�ء + َ َ + َ َ َ ْ َ ََ ً ُِ ِ َ ْ َُ َ  �oآ�� دا
�ظ���، و�ذا �2ل ا�oن �C�oر ��� ��o�� دoدة: رھ����o���ق �oذه ا��o��ء ھoو ا�o���ق �o>ھoذه  أ��o اoذي <�oق: ����o. ا

َوأ�� ھو أھل أن ُ���د, ا�<�و�2ت ور���5 ��� ��ء ْ ْ َ ,�ْأأ:�م :���� ر45 ا���ء؛ ��� �5 2و ُ ْ َ َ  �fء �:�ھ���fأم ا� �f�َأ�fد 6" Bَ َ ََ ُ َ + ِ َ ًَ ْ

��َر/= ��� ْ َ َ ََ َ
َوأ;طfش و����� و2واھ� و�واھ� ���o ھ�o ر���5: ����  ََ ْ َ

��f وأf6رج ��fCھ� "��َ َ ُ َ َ َ َ ْْ َ َ َ
  �o���oل ھoذه د@@ت 

�ظ�� ھذه ا�<�و�2ت.  
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  �دد ا����وات

  

ْأ�م :ت �C�رة أ�� <���1 ����؛ ��4 ���وات �2ل $ ����أ<�ر ���� �5 آ�� َ َ  �f وات ط����f� =�f� � قf"6 فf�� ً�روا َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َِ ٍ ُ + َ َ َ َ َ
َو�	ل ا���ر َ َ َ ََ ْ �ن :ورا و�	ل ا���س �را�� َ�/ً َ َ ْ َ َ َ ًِ ِ+ َُ + و���ء , ط��1 ��د ط��1 :ر ���7 <�ق ��4 ���وات ط���2، ����ھ�ذا أ<� ِ

�, �-o� :�9�oرا+� ����o و+�ل اo��س, وأ�� +�ل ا�1ر 5��ن �ورا؛ �ورا 5��ن, 5وق ���ء�o�� �oِا�fذي :و�oذك 2و + 

6ْ"ق ��= ���وات ط�� � �� �رى /. 6"ق ا�ر��ن �ن ِ ِ ِ ٍِ َِ ْ + َ َ َ َ َ َ َ ْ َْ ََ َ ًَ �4�َوت /�ر�= ا��Nر ھل �ر َ َ َ َ ْ َُ َْ َِ ْ ِ َ َى �ن /طور Aم ار�= ا��Nرٍَ َ َ ْْ ِ ِ + ُ ُ ٍُ ْ ِ�ر��ن  ِ ْ +َ َ
�"ب إ��ك ا��Nر �6��P وھو ���ر:�ٌ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ َِ ِ ُِ ً َ ْْ ََ ِ َ

 �رى �1و�2 أو <�) �5 <�ق ھoذه ا�<�و�o2ت؟ @ �oرى 5���o أو, ھل �رى 5طورا 
 وو ر+�ت ا��ر �رة ��د �رة T5ن ا��ر �4o ��د��o1 و��1���o �ر+4o, و@ �رى 5��� <�) ,و@ �رى 5��� ���1, ���و��

���� ،�9��> (��� ����� �م �+د ���� وم �+د <�), ���را: إ.   

���� و��م Cم 2د $ ��� ���و��Cف , �����5ت ا�� ����ن� أ<�ر $ ���� �5 ھذه اJ��ت �7ن ا���وات ��4، وأ<�ر ا
�oن ا�رض إ�o اo���ء، oCم �oCف اo���ء : أي �o��رة <�o��� �9���o �� ��ن اo���ء وا�رض :5ورد أ�� �2ل, �ل ���ء

ا���ء ا��C�� �ذك، و��  و�Cف, Cم �� ����� و��ن ا���ء ا��C�� ���رة <���� �9����P ,ظ�� <�����9 ��� :اد���، ����
C�C �ذك��ن ا���ء ا�Cوا�o��� �5����o و�o�ن ا��o 5وo�> �o�2��� �9���o إ , �o�o� ��oل ���oء �Pظ�o�> �o����9, ���� وا
�����o�� �o5ض ا���د�oث  5وق ا���ء ا����� ��ر �ن أ�)ه إ� أ���� ��� ��ن ���ء إ �o���oء ذ�ر أن. ا���ء ا

<��o1  ���ء، وھم ���� ا�رش، ذ�ر أ��م ����� ��ن أظ)�5ن ور���ن ��� �� ��ن ���ء إ�  أن 5وق ذك ���C�� أو��ل
  .أو��ل؛ �4 أن <��1م @ �1در 2دره إ@ $

  

  6"ق ا����وات وا�رض أ�ظم �ن 6"ق ا�:�س

  

� �5ذه �ظ�� ھoذه ا�<�و�o2ت؛ ��o�7ل ا���oد 5��o1�� �oو�م و����oوا أن <��o�1 أ�ظoم ��oء؛�o�� $ ل�o2 ذاo�f"6�ُق :و ْ ََ
 

ِا�f���وات وا�رض أ��ffر �ffن ff"6ق ْ َْ ْْ ِ ُِ َ ْ َ َ َ +َ ِ ِ ا�:�ffسَ +
�ooن <�ooق ا��oس وإ��ooد��م �4oo أ�oo2 �ooد <�ooق ھooذه  ��oف ��+ooز اooرب: أي 

�����ا�رض و�� ا�A��ن إ@ +زء ���ر ��� ھذه ا���ة اد��� و��� ھذه , ا�A��ن وھ� أ��ر �ن, ا�<�و�2ت ا��و�� وا
   .أ�� ��ء ���ر ا����؛

ق؟�>ّ ��W�o $ -ًأ�o-�-و�oذك ! و��oف ���oر إ��د�o�� �oد ا�oوت؟ !و��ف ����ر ��� ر��؟! �5�ف �4 ذك ���ر 2درة ا
� �<�ق ا���وات وا�رض��� ��o�� �ْأو�fم :��� إ���ء ا�و�� �5 2و َ َ f�َروا أن � ا�fذي f"6ق ا�f���وات وا�رض  َ ْ َ َ َ + ْ َ ََ ْ َ +ِ َِ َ َ + + َ

َو�م � َْ َ.	َ ْ �f"� و��f�در �"� أن ���. ا����ن ��"6�َ ْ َ َْ ْ َ َ ْ ُ ََ َِ ِ ِْ +َ ٍ ِ َِ اo���وات وا�رض �o2در ���o أن ����o ا�oو��  ��oم، اoذي <�oق ِ
�. �� ذكأروا��م �2در � و�+���م و���دھم ��� ���وا، و�رد إ��م�o�� �oَوfCرب :ا��W أ�-� �oذك �o5 2و َ َ َ  
Af� �f:�ً ََ َ َ

ٌو:�. 6"��  �ل �ن ���. ا�	ظ�م وھ. ر��م َ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ َ َ ََ َ َْ ِْ ْ ُ َ َ
ٍ ل ������ ا�ذي أ:�Iھ� أول �رة وھو ��ل 6"ق  ِ ِْ +َ ُ َ ْ) َ َْ َ + َ + َ ْ ُُ ٍَ َِ َ َ ُ

َ�"�م ا�ذي �	fل ��fم �fن   ِ ِ ِْ َ ٌُ َ +َ َ َ
َا���ر ا�C6ر :�را /Yذا  َِ ً َ ََ ْ +ِ َِ ْأ:�مْ ُ ْ ٍ�:� �و دون أو��س ا�ذي 6"ق ا����وات وا�رض ���در َ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ْ َ َ َ + َ ْ ََ ْ َ + ََ َُ ُ َْ َ �م ُ"A� أن �6"ق �"�ْ ُ َ ََ ُ َْ ِ َ ْ ْ َ .   

َ�"�f ��م؟ أ�س �2درا ��� أن ���oد�م؟�C اذي <�ق ا���وات وا�رض أ�س �2درا ��� أن �<�ق 
ق ا�	"�fم  َf6و ا�fُوھ ِ َ َ َْ + ُْ َ ُ
ْإ:�� أ�ره إذا أراد ���P أن ََ َ ًَ َ +ْ َ ُ ُ ْ ََ ِ ُ��ول �� �ن /��ون ِ ُْ َُ ََ ُُ َ  اo�A��ن وأ��5�oذا �ر�M أ�� ������ ��� �ل ��ء 2د�ر، وأ�o�> �oق  َ

َإ:�� ����ده، و + ُأ�ره إذا أراد ���P أن ��ول �� �ن /��ون ِ ْ ْ َُ ُ ً ََ َ ْ َ ُ ُ َْ ُ َُ َ َ َ َ َِ .   

ْو�ن :آ���� ھذه ا�<�و�2ت +���� �ن آ����، �2ل ���� �ن ِ ِآ���� 6"ق ا����وات وا�رض وا�6
ف أ�� َ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َْ ُ َ ْ َ َ َ + َْ َِ َ ْ:��مُ ُ ْوأ�وا:�م َِ ُ ِ َ َْ َ
 

ق أ�o�> �oق ھoذه اo���وات وا�رض، و�oن: أي�>��� ���ل 2درة ا �آ����o ا<�o)ف أo����م وا<�o)ف  �ن اJ��ت ادا
�+�� �7oي �oUت، و�oذك ا<�o)ف ا�oوان؛ ھoذا طو�oل وھoذا  ھذا �)ما<�)ف ا��Uت ھذا �)م �ر�� و: أوا��م ����

����، ھذا �ن آ���� �2�ر وھذا أ��ر وھذا أ��ض وھذا $ �1�> �� ���   .أ�ود وھذا أ��ر؛ �ل 

ْو�ن :$ ���� و�ذك 2ول ِ ٍآ���� 6"ق ا����وات وا�رض و�� �ث /���� �ن دا�� َ ِ ِ ِ ِ ِ+ َ َ َ َ ْ َ َ َ + ََ ْ ِ + ْ ِْ َ ُ َ
��ف . ������ ھذا أ�-� �ن آ���� 

ا�<�و�2ت @ ��+oزه ��oء �o5 ا�رض و@  إن اذي <�ق ھذه. أ�� <�ق ا���وات وا�رض، و�ث ��� ا�رض ادواب
<�oق $ اo�A��ن . ���1ل �ن ���ن إ�o�� �oنا�رض ا�� ���1ب �����، و �ذك أ2رب ��ء إ� ا�A��ن ھذه. �5 ا���ء

� �ن ھذه ا�رض،�o�� ولo1�5 ،���� ك�C: �fم أ<�ر ���7 ���ده 5���، وأ<�ر ���7 �<��1 ��د ذ:�َ ْ �:��fم و/��: �f	�fد�م  ِ"6ْ ُْ ُ ُ َ َُ ِ َِ َ ْ َ

َو�:�� :6ر��م ��رة أ6رى َ ُ َ َْ َ ُ ْ ُ ُْ ً ْ ِ <�o� �o1ن اطo�ن؛ ��o� . �oن اطo�ن: �ن ا�راب أي: �ن ھذه ا�رض أي ا��دأ <�ق ا�A��ن ِ
�َھو :�5 2ول $ ��� ٍا�ذي 6"��م �ن ط�ن ُ ِ ِ ِْ ْ ُ ََ َ +

 ���� �ْو��د :و�5 2و َ َ َ fن طf� ��
f� نf� ن��f:Lا �:�"6ِ ِ ٍ ِْ ْ ََ َ ْ َُ َ ْ َ َِ �oن : أي ٍ�نْ
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� ط�ن ا�رض؛ �)� ط�ن <�ق $ و�ور��� �َھو :ا�A��ن أ��� ����، و�ذك 2و ْا�ذي 6"��م �fن �fراب fAم �fن  ُ ِْ ٍ ِ ِ+ ُْ ََ ُ ُ ََ +

ٍ:ط4� َ ْ ُ
 ���� :�oط��َا�oذرة Cم +�ل أ���ء�م �<�o1ون �oن ھoذه ا َِ �oذك ���oد�م 5��o�� ،�oد ا�oوت @ �oد أ� �o�oد5ن �o5 ھoذه . ْ

��o�5  �oل ھoذا د�oل. ا�رض و���M �را�� ورC ،���5م ���دھم ��د ذك؛ �<ر+�م ���� ��oرة أ<oرى ا�رض أو ����7 ھذه
   .أ��� �ن آ��ت $

ْأو�م :و���ر، 5�1ول $ ���� �C�را �� ��7ر $ ا�A��ن �7ن ��ظر �5 ا�رض َ َ ِ���روا /. ا�رض َ ْ ُ ََ ْ ِ ����1وا 5��� : ���� ِ
��ن ���ھد o�� �o5ض ا�رض �را��o ���ر و�ن ا��ظ، 5 @ �ك أن �5 ھذه ا�رض ��رة و�و�ظ� �ن. و����ر ��� 5���

��د��، Cم ���ر ��ده �2�C (م �+د  �o-د أرo+�5 كoأر-� ر����؛ �ن ار�ل اذي ھو أ<ف أ�oواع ا�oراب، oCم �o��ر ��oد ذ
���o و+��o� ،�o��ر و�+oد أر-�o �+ر��؛ �oC��� +�رة� ���ر��ل، وإ��� 5 ���راب و@ 5� ���س 5�+����o؛ o�س 5���o إ@  

Cم �+د ����� 5��� �ط��ء و5��� أ�واع �ن ا����oء   أو ���رة طو��� أو �2�رة، ���ر ��د ذك �2�)+��ل ��ھU� �1�رة
   .ا�U�رة، و��وھ�

و�oذك �+oد أر-�o  أ�-� �+د أر-� ���و�� ����ط�، Cم ��د �دة �+د أر-� ����o�زة 5���o �ر��4o و5���o� �o<�ض، �ذك
أر-�o ط���o؛ ���oت ا�Fo و���oت اo�+ر و��oو  ذا أ�-� �+د ��د ذك��<� @ ���ت أو أر-� ���� �د�دة ا��و��، وھ�

و+دت �5 ھذه ا���1 أ�+�را ���رة، و��دھ� �+د أ�+�را �U�رة و��دھ� @  وھ�ذا أ�-� إذا ���7ت �5 �� ���ت 5���. ذك
F� @و+� ا�رض �+د إ ���+�oل ھoذه ا�رض  �ث@ �ك أن ذك ��� �ن آ��ت $ ����، �. و����� ��� ���ت و����ط 

   .���ت إ@ ا�F وا��ب و�� أ��� ذك ���ت وھذه @ ���ت، وھذه ������ �+ر ���ر وھذه ������ �U�ر، وھذه @

� @ �ك أن اذي ���7ل �5 ذك �+د�o�� ولo1�5 ،ت�o�Jذه اoھ �o5 ظر��o� ن��o�Aا ��o�� $ ذ�رo� ك��رة و�ظ�؛ وذّ 

6َ"ق :��د�� ذ�ر <��1 َ َ
َا����وات ��Mر ��  َ ْ َ َ +ِ َ ِ ْد �رو:�� وأ��� /. ا�رض روا�. أنِ َ ََ َ َ ْ َ َ ْ َِ ِ ٍِ َ ْ َْ َ َ

ٍ���د ��م و�ث /��� �ن �ل دا��  ِ ِ ِ+ َ َ ََ ْ َ) ُْ ُ َ+ أن  ِ
َھذا :Cم �2ل ��د ذك. ��ركو��� @ �, ا+��ل ��� @ ���ل ھذه: ���د ��م، و+�ل 5��� روا�� ���� 6ِ"ق � /Iرو:.  َ ُ َ َ ِ + ُ ْ َ

ِ��ذا 6"ق ا�ذ�ن �ن دو:� ِ ِ ُِ ْ َ + ََ َ َ َ .  

  

  ا��I�ل /. 6"ق � ھ�د إ�� �
  

َ�ذك أ�-� إذا ��7ل �� ��C $ و<�1ُ� ��� و+� ا�رض �ن ھذه ادو ََ����>�@ �ك أن <���1 ��ث �ث �5 ا�رض  ,اب ا
�ooooooooooooooooل دا�oooooooooooooooo� نoooooooooooooooo� ,ن�oooooooooooooooo�Cن ا�oooooooooooooooo+ل زوoooooooooooooooo� نoooooooooooooooo� �oooooooooooooooo��5 لoooooooooooooooo�+و.  

و+�ل ذك �5 �ل ادواب؛ �5 اط�ور زو+�ن  ذ�ورا وإ���C ��� ��م �ذك ا�واد 5��� ����م،: أي, +�ل �ل �وع زو+�ن
�ل ذك �) �ك ��� ���� $ �د@� .  وأ��Cزو+�ن وا��وا��ت زو+�ن ذ�ر ا�C�ن، و�5 ا��رات زو+�ن و�5 ا���9م

   .أ�� ������ ��� �ل ��ء 2د�ر .��� 2در��

و�4 ذك T5ن ا�C�ر @ �����ون ��� ��ظرون، . ���� و�5 �<�و���2 ا�ظ��� ����ر �ذك �ن ���ر و�ن �ظر �5 آ��ت $
ْإن ھم ���9م ا�� @ ��1ل و@ ����ر�5 ھذه اJ��ت و�+�9ب ھذه ا�<�و�2ت، و�4 ذك ���7م ا �ل ��ظرون ُ ْ ِإ? ���:	�م  ِ َ ْ ََ ْ + ِ
�Bل ھم أCل ْ َْ ََ ُ .   

وأھل اA���ن ا���M؛ ��To5م ����o و4o2 �ظoر أ�oدھم ��Uo� �o�ر أو ���oر ا���oر �oذك  أ�� أھل ا���رة وأھل ا��ر�5
�ظ�� �ن <�ق ذك؛ وذك ذ�ر ا�ن �C�رذ و+�ل ��� �ِا�fذي :��د آ��o ا�o1رة 2ول ا�ن ا���ز ك آ�� ود@ ُ�	fل ��fم  + َُ َ َ َ

ًا�رض /را�� وا����ء �:�ء َ َ + َ َ َ َْ ًِ ِ َ ْ
 .   

   2ول ا�ن ا���ز

 

 أم �ــ�ف ��ـ�ــده ا��ـ��ـد /وا ���ـ� ��ـف �	Nـ� ا�Lـ�

 �ـــدل �ـ"ــ� أ:ــ� وا�ـد /ــ. �ــل �ـ.ء �ـ� آ�ــ�

 و��ــ��:ـ� أ�ــدا �ــ�ھـد و�"ــ� /ــ. �ــل ��ـر��ـ�

  

أن �oل ��Uo� �o�رة أو ���oرة �o� �o��T5ھد ��o2 �oدرة �oن <�oق ذoك و�oن  أن �ن ��7ل �ل �� �5 ھذا ا�ون و+د: ����
   .أو+ده

ْ��oء إ�o اo�A��ن ��o��؛ أي <�oق  �ل 5�� اo�A��ن ھoذا او+oود ��o�7ل 5��o و��oرف �ظ���o؛ �oل أo2ربوأ�ظم ��ء ��7
�+�9ب <�ق $ . ����رون و����رون �2�ل ا�A��ن ھو أ�+ب ��ء وأ2رب ��ء إ��، و�ن اذ�ن ���و2د ���م ا����ء 

   .�ن اد@@ت ���� وأ�رزوا �� 5���
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�o��� �oم �� �o�oورة . �5 أ2��م ا1رآن، ����o ا����oن ا��o5 �o اo1رآن  � ���ب ا��� ا����ن-ر��� $- C�5) ا�ن ا1�م
ًوا�ذار��ت ذروا :$ �5 أو��، �1و� اذار��ت أ2�م ْ َ ََ +ِ ِ �(/ورب :إ� 2و َ َ `ا����ء وا�رض إ:f�� �fق َ َُ ْ َ َ +َ ْ+ ِ ِ َِ

  �o�o275�م �o5 أو
رب Cم أ2�م ��د, ���ض ا�<�و�2ت�o� ك(/fورب ذ َ َ `ا�f���ء وا�رض إ:f�� �fق َ َُ ْ َ َ +َ ْ+ ِ ِ َِ

��o�� �oض اJ��oت -� $ر��o���-oم   
���� 2و �ِو/. : ��� َا�رض آ��ت �"�و :�ن َ ِ ِ ُِ َ ْْ ٌْ ِ َ

 �� �5 ا�رض �ن اJ��ت واد@@ت، Cم ���م أ�-� ��� <�ق ا�A��ن؛ 

�ِو/. :أي �� �2ل ��� ْأ:4��م َ ُ ِْ ُ َ
ّو�5 أ����م د@@ت و�ظ�ت و��ر �ن ا���ر 5���، و��ن �� �5 <�ق ا�A��ن �ن  أي 

   .ا�+�9ب

� �ن اJ��ت واد@@ت ��� ���oل  و��رف �� �5 <�ق, �7��5ل ھذه اJ��ت �5 <�ق ا�A��ن �+د ا�+ب ا�+�ب��� $
و@ ���روا �5 , و@ أ���وا �1و�م, +�دوه أ��م �� �5روا �5 ھذا او+ود أو, أو ��وه,  اذ�ن ��دوا P�ره2در��، وأن

و�ن اoد@@ت ا��o  و�دھم �ن اJ��ت, و@ �ظروا �5 �� أ�روا �7ن ��ظروا إ��؛ �5ذك �)�ب ��م ا��ط�ن ,آ��ت $
+و��ن �دل �ل ��2ل، و�ن $ ��� ذ�ر ِ َ ْأ�Aر ا�:�س ? �	 َ َ ََ ِ + َْ َ"�ونَ ُ   .�وا�ل ا1راءة . َ

  

����ن و4N� ا��:� و6"�  ذ�ر 4N� ا����وات و�ظ�� 6"
  

��ن، وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ. ��م $ ار��ن ار��م��� و���� ا��د & رب ا
  . أ+���ن

��د ا��د �2ل:  �د��C أ��د �ن ���د �ن �ر�M �د��C ���د �ن را45 �2ل-ر��� $ ����-�2ل  ��Cد� : �oت وھ����
ر���o -و�9oل وھoب . إن ا���وات ا��4 وا�رض وا���ر �� ا���ل، وإن ا���ل ��o ا�ر��o:  �1ول-ر��� $-

�  . ن أطراف ا���وات ��دق ���ر-�ن وا���ر �7ط��ب ا��ط�ط ��ء �:  �� ا���ل؟ �2ل-$ ���

 �1ول �2ل �ز�ر �2ل �ز�ر ا��م �����ك <�1ت +��4 <�1ك ��75 ��� ����9ك م -ر��� $ ����-و���ت وھ�� : �2ل
���oo ا�ooواء، وا�) �oo�9����ooون �ر�ooك  �ooظ���7ooت 5��oo �9و��oo وooم ���ooب 5��oo� ،���oo� �ooن �ر�ooك ���oo ا��ooء وا

  . ����ون ���دك، وا<�ق �ط�4 ك <��4 �ن <وo5ك @ �oرى 5�o� �oور إ@ �oورك و@ �o��5 4�o� �oوت إ@ �oو�كو

Cم ��5ت <oزا9ن ا�oور وطر�oق اظ���o، و��oن o�) و���oرا �<����oن ��7oرك، oCم أ�oرت ا��oء o�+5د �o5 و�oط ا�oواء 
 إ� ذك و@ ����7س ��م، Cم أ�رت ا��ء 5+��ت ��� ���� �����ن ا���وات، و�)��9ك ����ون ���دك P�ر ����ج

����5ق �ن ا�راب وأ�رت ا�راب أن ����ز �ن ا��ء ��5ن �ذك 5���ت +��4 ذك ا�ر-�ن، و+��4 ا��ء ا���ر، Cم 
�� ���fء وا�fد زر�ت �5 أر-ك �ل ���ت 5��� ����� وا�دة �5 �راب وا�د �f�ٍ ِ َ َ ْ ٍُ ِ َ �oأ�� �o���>� �9ك��o� �o���o+5ء 

  . وو�� ور��� وط���، ��� ا��و و��� ا���ض وا�ر واط�ب ر��� وا���ن وا�1�M وا��ن

Cم <�ق �oن ا��oء دواب ا��oء وط�oر اo���ء o1�>5ت ����o أ��C . �oم <�1ت ا���ء �را+� وا�1ر �ورا وا�+وم -��ء
 و<�1ت ذك ���o���� �o -و<�1ت ذك ��� ����� وا�دة ���-. ن 5�����، و���� ��ت أ��س أ�������ر�� و���� أ�م أذ

��� ا��ء �<��1 �<���� �5 ا�+��م وا�oوان +�o��� أ+����o وزو+��o . وا�دة؛ ��� �� ����� ا��ء و��� �� @ ��ر 
��1�> ���� Cم <�1ت �ن ا�راب وا. أزوا+� و<���1 أ����5 وأ���� اذي ��o�و ����o�ء دواب ا�رض و���o��م :f�/ْ ُ ْ ِ َ

ٍ�ن ���. �"� �ط:� و�:�م �ن ���. �"� ر�"�ن و�:�م �ن ���. �"� أر�=  َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْْ ْْ ِْ ِ و���م ا�ظ�م وا�U�ر ���رك $ ْ
�>1�نأ��ن ا .  

oCم : �oدo��� ��Cد �oن إ���oق �o2ل: �د��C ���� �ن ا�-ل �2ل: �د��C ا�ن ���د �2ل: أ<�ر�� إ���ق �ن أ��د �2ل: �2ل
 ��9(�ھل ���م �� �دو $ �م �o�ن ا�رض إ�o اo���ء اoد���؟ :  ���� إ� �<���ر �15ل � ا��ك-��ث $ ���� �ن ا

Cم ��د ذك . �ن ا�رض إ� ا���ء اد��� ���رة <�����9 ��� و�Pظ��� �Cل ذكT5ن �: �2ل � ا��ك. �2ل �<���ر @
��� �واھ��م 5وق أ+����م �� ��ن 2دم أ�دھم إ� ���� �o��رة  ��9(��رش ذي ا�زة ��ك ا��وك ����� أر��� �ن ا

 إ�oo ار��oo� �oo��رة <�oo��� �9���oo و�oo��رة اoo���وات اoo��4 و�Pظ�ooن �oo� �oo�ن ا��ooب إ�oo ار���oo، و�oo� �oo�ن ا��ooب
و���رة . <�����9 ��� و���رة ا���وات ا��4 و�Pظ�ن و��� ��ن ا1دم إ� ار��� وإ� ا�<ذ ���رة <�����9 ���

  . ا���وات ا��4 و�Pظ�ن و��� ��ن ا1دم إ� ا�<ذ
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�<oذ إ�o ا�+���oو�� ��ن ا�<ذ إ� ا�+��� ���رة <�����9 ���، و���رة ا���وات اo��4 و�Pظ�oن، و��o� �o�ن ا .
و�o� �o�ن ا��oق إ�o اoرأس و�o� �o�ن . و�� ��ن ا�+��� إ� ا��oق <�o��� �9���o و�o��رة اo���وات اo��4 و�Pظ�oن

oCم ��oد ذoك ��oدو ا�oرش . �oرش ذي ا�oزة وا��oك واo��ط�ن واo1درة ا���o ا�ظo�م. ا�+��� إ� �� 5و�2ن ا�رش
���oo�� �ooك ا��ooوك ���ooرك و �oo�ooدوه �����oo9 و+) �oo�� ��oo�� $ ثoo�� مooC ،كoo�؛ أي �ooدو $ oo�75ت �ط�4oo إ�oo ذ�oo��

  . �<���ر ��� $ ا��و-� ����15

���1 �ن ��رم �2ل:  �ن ��د $ �ن ��د اوھ�ب �2ل-ر��� $ ����-ذ�ر +دي: �2ل ��Cن : �دo��د��C ��ر �ن ��ب 
�ن ��د $ ا��ري �ن أ�� ��ر �ن ��د $ �ن أ�� ا+�م ���د �ن إ���ق �ن ���د �ن ا�)ء ا1ر�� �ن ��د ا��ك 

: �o2ل. ��ن ا���س �ن أ�س �ن ���ر ا���� �ر��� ��د $ �ن ��د ا�ط�ب أ�� ر�ول $ ��� $ ����o و��oم: �2ل
���oس إن اoذي أ�oزل ���o اoو�� أر����o إ�o ا��oس �o� ل�o15 م�o�و ���� ���o5 5<رج ��� أ�� ر�ول $ ��� $ 

����ن �ر�� ���ن �ن 5وق ��4 �داد إ� ��P 4)ظ ���زل ا��ر ����ن إ� �ل �<�وق ��� 2-� ����م �ن ز��دة أو 
  . ���1ن 

  : �15ل ا���س و��ف <�ق $ ���� �داد و���� P)ظ�؟ وم <��1ن؟ �15ل ر�ول $ ��� $ ���� و��م

  .  ���1 ���وظ� و+�ل 5��� �ر�� �د�دا و����<�ق $ ������ و���� ا���ء اد��� 5+����

 ��9(�
ث ور��ع . ������ �ن اAو �:A� ��:َأو�. أ� َ ُ َ َ َ َ َْ َ ُ َْ ٍ ِ َِ ُ M�����5 �ورة ا�1ر، �Cل �دد ا�+وم، �را��م ا�ور وا
�داد ا1طر �5 �ور ا��o�1ن @ �o��7ون و@ ���oرون و@ وأ�. @ ���رون �ن ا����ل وا����ر ������5 ����C� ا���ء ا

����ون، ���� ���ق ا���ب ��� �<رج �ن ��ت ا<�15�ن 5����ر �5 +و ا���ء، ��� �)��9 ��ر5و�� ��oث أ�oروا 
�دد ار�ل �5 �ور. ��، أ�وا��م ا����M و������م �<و�ف ������5 �C�C ا��س، �) �o�9���o>ون �o5 وأ�� ا���ء ا

  . ا�روج ���
 ار�M �+7رون إ� $ ���رك و���� ا��ل وا���ر، و����7 �رون �� �و�دون

 �o5 �o�� م����o�� 5ون�o� ر+�o�oدد أoوان ا �����o� ،دنo� �oوأ�� ا���ء ارا��� ��T5 �د<��� �ل �� �o�� �o�o>رج إ
أ�� ا���ء . �م �����ت �� ��ن ا���وات ا��4 وا�رض ا������ور ا�ور ا��ن �ن ��ن را�4 و��+د ��رق و+وھ

ا<���� T5ن �ددھ� �-�ف ��� ��9ر ا<�ق �5 �ور ا�o�ور ���oم ا�oرام ا�oررة وا����oء اo��رة إذا ��oروا اھ�oز 
��9(�  . ��F +��ح أ�دھم �� ��ن ا���ء وا�رض . ا�رش �ن �<���5م و��ق ا

ooب و+�ooده ا��ظooم وooو أ�ooر أ�ooدھم أن �4oo�1 اoo���وات وا�رض �oo�7د +�����oo وأ��oo اoo���ء اoo��د�� oo�5ز�Uب $ ا
وأ�� اo���ء اo����� �5���o ا�)�o�9 ا�1ر�oون اoذ�ن �رo�5ون ا����oل �o5 �طoون . ا����2ن �5 �ورة ا<�ل ا��و��

���oل �oن أ�oدھم أر��oون ا��ف و�<�-ون ا��زان 5و��2 و����ون ا��زان، 5و��2 ���� ا�رش ا�رو��oون �oل 
��ن : أف ��� أو �2ل����ن د��ن اد�ن <�ق ا<�ق رب ا����د $ �oن : �2ل. أر��ون ��� ���5رك $ رب ا ��Cد�

��ل �oن ��oد ا�oر�م : �د��C ���د �ن إ�راھ�م �oن ا�o)ء �o2ل: �د��C ���د �ن أ��د ا���� �2ل: ���م �2ل��o�إ ��Cدo�
��د ا��: �2ل ��Cن وھب �ن ���� �د�Cم إن $ ���� <�ق ��4 ���وات و�4�o :  �2ل-ر��� $ ����-د �ن ��1ل 

  . أرا-ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo�ن

75ول �� <�ق �ن ا+��ن دار اo�)م وھ�o9�� �o در+�o ھ�oذا، و���o9 در+�o ھ�oذا و���o9 در+�o ھ�oذا و���o9 . �ن: �15ل
 �o+ودر �o+ل درo� ن�oم، و��o� �9���o�> رة��ح در+� ھ�ذا، طول �ل در+� ��o�ر� �o1��� ،ء وا�رض���o�o� �o�ن ا

�2ورھ� و�����2 و����� وإ���oر��2 وأ�oر��� و�oل . ار��� @ �)9ق �ن 5و��2 ��5���� و@ د��9م �ن ����� ���5���
2وار�ر �5 ���ض ا�-� �5 ��1ء از+�+� �5 ���ع اo��س ��o�ن دا<��o� �oن <�ر+��o�� �o . �� 5��� �ن 5-� 2وار�ر

��ون �2ورھم �2ورھ� <�����9 ��م �5 <�����9 ��oم 5���o أر���o أ���oر . +�+� ا��5���رى ا�راب �5 از
ْأ:��ر �ن ��ء ;�ر آ�ن وأ:��ر �ن ��ن �م ���Mر ط	�� وأ:��ر �ن 6�ر �ذة �"��ر��ن وأ:��ر �ن ��ل ��4N و��م  ُْ َ َ ُ َ َ ٌ َ َ ْ ٌ َ َ ُ ْ ْ + َ َ ٌ َ َ ْ َ ٌ ََ َ َ َ َ ًَّ + ٍَ ْ َ ْ ْ ِْ ِ ٍ ِ ِ ِ ِْ + َ ْ َ ْ َْ َ َ َِ ٍ ٍِ ٍ ُِ ٍ

�fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff� �ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffن �fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffل ا�fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff�Aر�/َ َ َ+ ) ُ ْ ِ   . ِات ِ

��1د ���ن ھذه ادار ��� ���Cن ا��ك وا��5ور �o1وم ���o رأس �oل و��o� �oم �o�رة آ@ف و�o�ف و�o�رة آ@ف 
ْو� �د�و إ�� دار ا��
م و��: ودان �<�دون؛ 5ذك 2ول $ �ز و+ل . و���� َ َ + ُ َ َِ َ َِ َ ِْ ُ ��م +��f� راطfN ٍدي �ن ���ء إ�� ِ ٍ ِ َِ َْ ُ َ ُ َ ََ ِ ْ

��ن ار�ل ����5�دا�� �ن $ ���رك و���� واد�وة  .  
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�o9 در+�o ھ�oذا و���o9 در+�o �5ّون دار ا��وان وھ� ���o9 در+�o ھ�oذا و���o9 در+�o ھ�oذا و��. �ن: Cم �2ل �ز و+ل
�)o9ق �oن 5وo��5 �o�2���� و@ د�9�oم �oن . ھ�ذا @ �oر���� ��ن �ل در+� ��� �o�ن اo���ء وا�رض ����o1 �ر��oح ا

������5 ����� .  

و�ل �� 5��� �ن ذھب ��ون . وأ��س دار ا��وان �4 �رف دار ا�)م و�2ورھ� و�����2 و����� وأ�ر��� وأوا���
 �5 أف ��م 5��� +���ن �دھ����ن �����ن ��ن �ل ����ن أف ��oم 5���o���5 �o و�<oل ور��oن �و��o �2ورھ� أف ��م

����oن �+ر��oن 5���o� �oن �oل �o���5 زو+�oن . ؤؤ و�و�� ز�رد و�و�� در و�و�� ��2وت �o���5 ��>�ھ�ذا إ� رأس ا
ل وا�د ���م ��رون أف و��ف �1وم ��� رأس �. و5���� �ن �ل <�رات ���ن ��1دون ��� ازرا�� وھ� ا��ط

َا�fذ�ن آ�:fوا ��f:���Q و��f:وا �f�"��ن : و��ر�ن أف و�o��� وoدان �<�oدون o2درا وا�oدا، o5ذك o2ول $ �oز و+oل َِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َُ َ َ ُِ +
�م ���Nffف �ffن ذھffب �ff"� ف�ffرون �طff��� مffم وأزوا���ff:أ �ff:وا ا��ff"6ٍاد ِ ٍ َِ ْ َ َْ ََ ْ َ ُ ُ ُ َ ْ ُ َ َ َِ ْ ْ ِْ َ ْ ُُ ُ ْ ُ ْ + َُ َ ooو oo�2د ��oo� �ooل ����oo أھooل ا�رض  َ

و����م  .  

�o�ن �oل . �5ون دار ا1رار وھ� ���9 در+� ھ�ذا و���9 در+� ھ�ذا و���9 در+� ھ�ذا و���9 در+�o ھ�oذا. �ن: Cم �2ل
@ �ooر���)oo9ق �ooن 5وoo��5 �oo�2���� و@ د�9�ooم �ooن �����oo در+�oo ودر+oo� �oo�� �oo�ن اoo���ء وا�رض ����oo1 �ر��ooح ا 

 �o��5 �� وا��� و�����5، و�ل���5��� وأ��س دار ا1رار �4 �رف دار ا��وان �2ورھ� و�����2 و����� وأ�ر��� وأ
���ون 5��� �وارا �oن ذھoب و�oوارا . طرا9ق طرا9ق طر��1 در أ��ر وطر��1 ز�ر+د أ<-ر وطر��1 ز�رد أ<-ر

��م 5��� ��ء ���وب ���ق �1درة ا+��ر ���� �) أ<دود ����7ر اoد��� ��ون 2. �ن ؤؤ ���ورھ� أف ��م �ن أ
����oooooooooooooooooooooooن �+ر��oooooooooooooooooooooooن ���5�oooooooooooooooooooooooور و�ooooooooooooooooooooooo�ن �+oooooooooooooooooooooooري ��ز�+��oooooooooooooooooooooooل �ooooooooooooooooooooooo��5 .  

طoول �oل �o�2 أoف ��oم ��o أر���o . 5��� ���9 ��2 �ن در و���9 ��2 �ن ��2وت و���9 ��2 �ن ز�رد و���9 ��2 �ن ؤؤ
C� آ@ف ��راع�� ��ل ��2 أر��� آ@ف ��راع �ن ادر �1ول $ ��� 
: ل اذي 5وق و�رض �ل ��2 أر��� 5را�

M����5 ا����� .����� �ل �ر�ر ���ون 5را��، ��ن �ل 5را�o�ن ��oر �+oري، . �5 ا��1 �رر. ا��U��5 �1�Uق: و��1ل 
oو �زo2ت �o5 ا��oر �oذب . � و�� 5������ ا�راش �وراء؛ �وراء ��2رة اطرف ��� رأ��� و��ف <�ر �ن اد��

�oo�2ن �زo� رooأ�� ���o� .لoo+ز وo���ff أزواج : @ ��oزق و@ ��<ooط و@ �ooUوط و@ ��oول و@ ��oo�ض، ���o ذ�ooر $ �/ٌ َ َْ َ ِ
ٌ�ط�رة  َ + َُ .  

��oود ھ�oذا �oن . Fت دار اد��� �ورا2د ط�رت �ن +��4 ا�5Jت، و �دا ������ @�� �o9ن در و��o� ودo�� �9�� ���5
طول �ل ��ود أف ��م . ؤؤ و���9 ��ود ھ�ذا �ن ز�رد و���9 ��ود ھ�ذا �ن ��2وت و���9 ��ود ھ�ذا �ن ز�ر+د

���o- ن���o� وراءo�oون و+�o ا �o�� ����oو� �o��+د �ور و�ز� 
��� رأس �ل ��ود ظ��؛ ظ�� طو�� ���9 5ر� .
َإن أ��Nب ا��:� ا��وم /. �Mل /���ون : ھذه ا�+�9ز ا��ط ار�ش اذ�ن ���وا �5 اد���؛ 5ذك 2ول $ �ز و+ل +ُ ْ َ َ َ َ ِْ ِ َِ ٍ ُ ْ ُْ +َ َ ِ

َھم وأزوا��م /. ظ
ل �"� ا�راPك ���Pون  ُُ + ِْ ِ ِ ِ ُِ َ َ ُ ُ َ ََ ْ َ ٍَ ْ َْ��و�ب ذھب و�و�ب . ���� اظ)ل �5 �رر �و-و�� و�رر �ر�و
��oم. در و�و�ب ز�رد و�و�oب �2�oوت �9���o�> ر�رo� لo� ولoون طo�� . 
-o�� ن�o���oد رأس �oل �oر�ر ����oن 


 ا���oر-o�� ن�o��o�1دون ���oن ھoذه اoدار ���o ا���oرق و�o1وم ���o رأس �oل وا�oد ���oم oC(Cون أoف . ا�o�ك و
  .  أف و���� ودان �<�دون @ ���م ��ف ھ� إ@ <���1و��ف وC(Cون

وھ� ���9 در+� ھ�oذا و���o9 در+�o ھ�oذا . وأ��س +�� ا���م �4 �رف +�� ا�ردوس. �5ون +�� ا���م. �ن: Cم �2ل
: oCم �o2ل. �1وم ��� رأس �ل و� ���م C(Cون أف و��ف وو�o��� وoدان �<�oدون o2درا وا�oدا. و���9 در+� ھ�ذا

وھ� ���9 در+� ھ�ذا و���9 در+� ھ�ذا و���9 ھ�ذا و���9 ھ�ذا، ��ن �ل . �ون +�� ا�7وى �4 �رف +�� ا���م5. �ن
  . در+� ودر+� ��� ��ن ا���ء وا�رض 

��������� و��م. و��دھ� �درة ا $ ��� ���و�� �ن Pر�5 و@ أر��� �5 +�� �ن ا+��ت إ@ . ���4 �ن ����2 ��ر ا
�����و�Pن �ن أ��Pن �����5��� أف ��ود �ن در ھ�ذا وأف ��ود �ن ز�oرد ھ�oذا وأoف ��oود �oن .  �درة ا

�o5رP فoوo5وق . ؤؤ ھ�ذا وأف ��ود �ن ��2وت ھ�ذا، طول �ل ��oود ���o9 أoف ��oم، ��o� �oل ��oود ���oون أ
���� و��م. ھؤ@ء ���ون $ ��� ���إن أھل ا+�� �oرون أھoل ���o�ن ��o� �oرون ا�و�oب اoدري �o5 أo5ق : �2ل ا

� ا���ء �o�� $ �oو5وق ھذا Pرف �ن 5وP ��2رف ����� �+ري �ن ����� ا����ر، ����o ا���oق و�o $ ا�ظoر إ
ِإن ا�ذ�ن آ�:وا و��"وا ا�����Nت ��:ت ��م �:�ت ا�f4ردوس : اط�4 �ن ��ض ا�وى 5رآه؛ 5ذك 2ول $ �ز و+ل ِْ ْ َ ُ َ + َ َ ََ َ +ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ +ُ ْ+ َ َ ُْ
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ِ:ز? ��6د ِ َ ُ ً�ن /��� ? ��Mون �:�� �و? ًُ ُ ََ َ َ ْ َ َِ ِْ َ . طoول �oل o�2د�ل أoف ��oم، �7oوي إ��o أرواح اo��داء. 5��� ���9 أف �2د�لَ
�oدن و5��o�� �oر ا�oوCر، و5���o وإن $ ���� <�ق �� ��oء �oن ��oء ��oف ��oء؛ o�>5ق. ����1 ��ت ا�رش �o�+ $ 

  . �+رة طو�� Pر��� $ ��ده

� <���1 ��ده��� $ ��+رة طو�� Pر��� $ ���� ��ده، و<�ق آدم ���� ا�)م ��ده، و+�� �oدن : وأر��� أ���ء �و
�oرى . وP�oر ذoك... ر وو+�� �دن �Cل �
 ا�o�ض أ��oر وأ��o. <���1 ��ده، و��ب ا�وراة �و�� ���� ا�)م ��ده

�م ��6	ون وا�ذ�ن ھم : �15ت. +��� �����: Cم �2ل ��. ����U �ن أف ��م�
N ./ ا��ؤ�:ون ا�ذ�ن ھم c"/د أ ْ ْ ُْ َ َ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ+ َ + ْ ََ ُ َ ُ ََ ُِ ْ ْ ََ

َ�ن ا�"Mو �	رCون وا�ذ�ن ھم �"ز��ة /��"ون وا�ذ�ن ھم �f4رو��م ��f/ظون  ُ َ َ ُ َ َُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ُ ْ ُ َْ ِ ْ ِْ + ُ + ْ +َ + ِ ِ �o�5 و$ دار @ �o1̂وم ����o�Cن، و@ ِ
�)ط�� ا��ك، ر-را-�� ادر وا�ر+�ن، �را��� اورس واز��oران، . �U�رھ� ر�ب از��ن، و@ �ذھب ��� ا�د�Cن

�رش ار��ن، و<د��� اودان  ���1�� . ���� ا���2وا رأوا ار��ن ���

  

oذ�ن ��oدCون ��oC �oم ���1و���o،  ��رف أن ا�C�ر �ن ھذه ا�CJر �ن اA�را9����ت ا�� ��ن ��oض ا����oء ��o�ن اظoن��
����ق ��و�د واو��د، و5��� ����ق �ذ�ر اCواب وا��1ب؛ 5�ذ�رون  و���وا ����ھ�ون 5��� ����ق ��-�9ل ا����ل، و5���

Uون �o5 ��ء ����ق ��ذابأ��o��ل؛ و(oPن ا�o� �o��5 �oل، و��oن ا���o� �o��5 �oذاب، و�o�ذoك �+oل  ا��ر و�� 5��� �oن ا
�����   .از+ر �ن ا

��+و�5 ذoك �o) . وCوا���، و�� 5��� �ن ا���م ،و�� أ�د $ 5��� �ن ا<�رات و�ذك أ�-� �ذ�رون ا�C�ر ��� ����ق ��
ooooooooo�س ����ooooooooo د�oooooooooل، وإن ��oooooooooن �ooooooooo أ�oooooooooل����oooooooooU، و5��ooooooooo� �ooooooooo� �oooooooooك �ooooooooo�� ء.  

���oء و��o 5و�o�2  ار���ع ا���وات، و����5 �� ��ن �ل ���ء إ�: ����, ����� ��� ����ق ���<�و�2ت و��ل ��ل ھذا ��
و�4o ذoك ���o1ق أ���o , ا�د� �5 ���ن ذoك و2د وردت. �ن ا��ء، و�ذك ���� ا�رش، و�ذك ا�رش ھذا أد�� ظ�ھرة

�5، �5& ���� �2در ��� أن ��زل ���� او�� �5 �ظ�ت ��ت �ر���� ��ذا ا@ر���ع و��ذهوإن ����  .ا

  

  ا�L��ن ��درة � �"� �ل �.ء

  

���� و��م و2ط4 ��ك ا����5ت �� ��ن �ل ���ء و���ء $ ��� ������رة <�����9، و�Cف �ل ���ء  وذك أ�ري ��
أ�� ������ أ2دره ��� أن أ�رى : ذك �5 ��� وا�دة، ���� ���ء ا�����، ور+4 �ن���� �Pظ�� ���رة <�����9 إ� ا

   . �� و�رج �� �5 ��� وا�دة

]�ذك أ�-� �� أ<�ر �ذك ا�د�ق [ َ ِ ْ ُ ��2وا  ���-إ�� أ�د�2 �5 أ�+ب �ن ذoك: ��ف ��د�2 �5 ذك؟ �15ل :ر-� $ 

إن ھoذا , oCم ��oرج,  ��زل ���� ا��ك �5 �ظ�oت �oن o5وق اo���ء اo�����<�ر ا���ء؟  ��ف ���7 إ��-�5 <�ر ا���ء
ا�<��ر إذا ���ت �o� ����C���،  ��ن ��دق �ل �� و�ل إ��� �ن 5ّ��� ��د ذك �ـ ا�د�ق! �5�ف @ أ�د�2؟ !�+ب

   .وو ���ت �����دة �5 �ظر ا�A��ن

 

�o5  إن :�Cت أ�� ��� $ ���� و��م �o2ل. ا+�� +�تو�ذك أ�-� �� ورد �5 ��� ا+��، و�� �5 ذك �ن ���ت در
o�> رة��ن ��ن �ل در+���9 در+� �� ��� ��+ ���o9 در+�o ھoذه �o�� ���5��o��� ��� �9���o أ�oدھ� $ ��+�ھoد�ن �o5ا

 @! وو ���oوا �oن ا�و��oط و��oوھم؟ ��ف ��1�� أھل ا+�� اذ�ن �د<�و���! ��ف ��1�� ا�ؤ���ن؟..أ�دھ� $ ��+�ھد�ن 
��+   .�ك أن ھذا د�ل ��� ��� ا

 �o+رة ��م �o5 ظ���o @ �1ط���o ���9  ارا�ب 5���إن �5 ا+�� �+رة ���ر :أ�-� أ�� ��� $ ���� و��م �2ل ورد

@ . @ �1ط4o ظ�� �o9�� !!�o���o ,و@ ��ر ���ن, و@ ���رة <�س ���ن, �س ���رة ���!! وا�دة ظ��� ���رة ���9 ���
�ظ�� ���َ �� <�ق $، و�� �دث�ك أن ھذا د�ل  ^ ^وظل ا2رءوا إن ��9م: �ذك ا����� �2ل َ ِ ٍ��دود َ ُ ْ َ .   

�o5 �o� بo9�+�أ<�oر �oن ذoك ��+�o9ب @ ��oل إ���o . ا+��o و�ذك أ�-� 2د أ<�ر $ ���� ��+�o9ب ��o5 �o اo���ء، و
���� و��م �A��ن، و�ن ��� ا���م أن ��دقإدراك ا $ ��� ���   .�ذك، و���1د �� أ<�ر �� ا

5���، و+�� �ن  +�� �ن ذھب آ����� و�� 5���، و+�� �ن 5-� آ����� و��: أو ���9 +��, ا+�� ���9 در+� ورد أ�� ذ�ر أن
�5ل �� ورد �ن ھذه . و@ <طر ��� �2ب ��ر �تؤؤ آ����� و�� 5���، و��4 و���ون 5��� �� @ ��ن رأت و@ أذن ��

��oم  .ا���ت ��T5 ��ء م �<طر ��� �2ب ��ر �o� ط�o�� @ ذاoأ�د، ھ �����م �ن ا�A��ن ���  �واذي �+�� $ ���
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 :�2ل $ ���� ا�A��ن،/َ �fم �fن  fرة أ��fن َ� .f46أ �f� سf4: م"	�ٍ ُ ْ + ُ َ َ ٌ َْ ُِ ِ ُِ ْْ ْ َُ َْ َ َ
ا���oس أي اo��ء اoذي أ<��oه $  @ ���oم: أي 

��م، و�2ل ��� ����: ��َو/� ��� ا�:4س و�"ذ ا���ن وأ:�م /��� ��6دون َِ��� ��َ ُ ُِ ِ َِ ُ ْ َ ْ َ ْ ََ َ ُ ْ َ ُ َْ َ َ َْ َ ْB ُ ��� ذك ِ �  .�C�رة ���و�� وا�د

  

  ا��ر ���:ظر /. 6"ق ا����وات وا�رض

  

   .ا�)م ����م ور��� $ و�ر����

   .��م $ ار��ن ار��م

��ن��   .و��� آ� و���� أ+���ن و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د. ا��د & رب ا

���د ���o2 �oدرة ر��oم ه أن�C�را �� ��7ر $ ��� �اoذي  ����روا و����روا 5��� ��ن أ�د��م و�� <���م؛ �7<ذوا آ�� ود@
ُوإ���م إ�� وا�د ? إ�� إ? ھو ا�ر��ن ا�ر��م :�� �زل 2ول $ ����. واذي <�ق �م ھذه ا�<�و�2ت, <��1م �ن �دم ِْ ِ+ َ ْ + َ َ ُ َُ ُ ٌ+ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ٌ ُ

 

��� أ�� إ� وا�د؟ أ�زل $ اJ�� ��دھ�: آ�� ذك؟ أي و��: �2ل ا��ر�ون �ِإن /. �� اد@ + 6ِ"ق ا����وات وا�رض  ِ ْ َ َ َ +َ ْ ِْ ِ َ
ِوا�6
ف ا�"�ل وا�:��ر وا�4"ك ِ ِْ ْ + َُ َ َ َ ْ َِ + َا��. ��ري /. ا���ر ��� �:4= ا�:�س و�� أ:ز ِْ ْ + ْ ََ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َْ ِ ِ ِْ +ِ ُل �ِ + َ�ن ا����ء �ن ��ء /���I �� ا�رض  َ ْ َ ْ َ َ +َ ْ ِ ِ ِِ َ َ ٍ ِْ َ

+�	د �و��� و�ث َ َ َ ْ َ ْ َِ �� �ن �ل دا�� و�Nر�ف ا�ر��ح وا����ب ا���6ر َ�/ِ ِ+ َ َُ ُ َ + َ َ ) ْ َ + َْ ِ ِ ٍ ِ ِِ َ ٍ��ن ا����ء وا�رض ��2ت (ْ َ ْ َ َ + ْ ََ ِْ َِ َ��وم �	�"ون َ ُ ِ ِْ َ ٍْ َ
 .   

و����رون o�> �o5ق , ����7ون و����1ون ,ھذه اJ��ت آ��ت ود@@ت 1وم ���1ون، و@ ����ر ��� إ@ أھل ا�1ول اذ��� T5ن
 ا�رض ��oد �و���o، وا���ر، و�� أ�زل $ �ن ا���ء �ن ��ء �75�� ��o ھذه ا���ء، و<�ق ھذه ا�رض، وا<�)ف ا��ل

   .دا��، و��ر�ف ار��ح وا���ب ا��<ر ��ن ا���ء وا�رض و�ث 5��� �ن �ل

ْو��ر ود@@ت ��ھدة ��ظ�� �ن أو+دھ� ���� آ��ت َ ٌَ ْو�ن <���1, ِ و�o�> �oق $ , ا�رض ھoذه: أo2رب ��oء إ�o اo�A��ن. َ
�ظ�� $ ���+و��ن و��� ���ل 2در��،, ������ ���� 5���، إذا ا���ر 5��� و���ر ا��دل �ذك  ِ َ َأ�Aر ا�:�س ? �	"�ون َ ُ ْ َ ََ َ ِ + َْ َ

 

��9�oم ,اoذ�ن @ ��o�1ون و@ ����7oون و@ ����oرون و@ ��oذ�رون و@ ����oرون�� ��o�ك أo� (o� ؤ@ءoم , ھo��oث أ��oم 
   .ا�� <�1وا ��؛ ��ث م ��ظروا 5��� ��ن أ�د��م و�� <���م وم ��ر5وا ا����, ا �����روا 5��� <�1و

����م �1و�2 �ظ���، 5) وو ���وا ����دون إ@ �7داT5 ،���� ��9ذا  �ر5وا أ��م �� <�1وا ���C، وأن اذي <��1م @ �د أن 
وأ���oوا Pراo9زھم و�طoو��م وo5رو+�م، و+��oوا ذoك ھoو ��و��oم،  وأ��وا ��� �� ���ل إ��, ا���وا أھواءھم و��وا��م

����7oوا وoم  �����وا إ� �� ��ن أ�د��م و�� <���م، وم ��ظروا �5 ���وت اo���وات وا�رض، وoم أ��ر �� ����ون �� م
�1و@ ���ر 5��، ��أو , �oل �oن ���oس�7, إ��� +�ل �� ��وة ���ش ��� ����1وا؛ ���75وا �ذك �����9م ا�� �� <�ق $ 

   .����ر و@ �ظر و��واد و�س ��, رطب ھذا ا���ت

��5ْذا �ن م ���7ل وم ����oر وoم ���o1ل 5��o�> �oق �o ھoو ��oرف أن $ ! �oCل ا��9�oم، وo2د ��oون أo2ل ��o� �oن ا��9�oم َ
5���o2 ،�oل   ا�<�و�o2ت و����oرواإ� ا�<�و�2ت ا��و�� وا����� 5��7رھم �7ن ����روا �o5 ھoذه ������ ���ت أ�ظ�ر ���ده

��o�� $: إن+ ٍر��fم � ا�fذي f"6ق ا�f���وات وا�رض / .f��f� أ��fم ِ + َ ْ َ َ َ + + ََ ِ ِ ِ ِ ِ+ َ َُ ْ َ +َ ُ + ُ �oر��oك، أ�oرھم �7oن  ,اoرب ھoو ا��وھoو ا
 �o1�>� مoر�� �oأ� �o���رo5وا أ��o ر��oم �oذه ا�<�و�o2ت ا��و��o�o��دوا  �o��5 ��7واo� ذاTo5 ،�����oوأ��o اoذي �����oم , وا

6ِ"ق .و���رف 5��م ْ َ
ِا����وات وا�رض  ْ َ َ َ +َ ْ �� ���o <�1 .وا��دأ <���1 دون أن ��<ذ ��� أ�وا�� أو �ر��ء, أ��7ھ�: ���� ِ

   .���ء

ِا�ذي :���� ذ�ر $ ���� أ�� <�ق ��4 ���وات ط���2، �1ول $ 6ِ"ق ��= ���وات ط�� � �� �رى /. 6"ق ا�fر��ن  + َِ ْ + َ َ َ َ َ َ َ ْ َْ ََ َ َِ ِ ًٍ َ
ْ�ن �4�ٍوت /�ر�= ا��Nر ھل �رى �ن /طور ِ ُ ُ َ َْ َِ ٍَ َ َ َ ْ َُ َْ ِْ ْو��د ِ َ َ َ�:� ا����ء ا�د:��َز َ َ َ + +ْ +B ���� : لoھ �o�25و �o�ا�ظoر �o5 ھoذه اo���ء ا

ًط�� �f �+د أن $ أ����� ��د�� <��o�1 و+����o ً�+د 5��� ���11 أو ��طرا؟ َ أ�����o و+���o�� �oذا , ط��o1 ط�o�� �o1د: أي ِ
َ�f� �fرى أي ���ء o5وق ���oء, ط��1 ��د ط��1 ��4 ���وات. إ� ��4 ��� ��ء, أي ���ء 5وق ���ء, ا<�ق ََ

ِ/f"6 .fق   ْ َ ِ
ٍا�ر��ن �ن ��4وت ُِ َ ْ +َ َ ْ و2د �ر ��� . ��ھد ��� أ�� ������ <���1 ��4 ���وات @ �+د 5��� ���� و@ <�)؛ ھذا.. أي ا<�)ل ِ

  .اooooooooooooد��� �oooooooooooo��رة <�oooooooooooo��� �9���oooooooooooo أن ��ooooooooooooد �� �oooooooooooo����oooooooooooo و�oooooooooooo�ن اoooooooooooo���ء

�ِ�ن اذي ������؟ �ددھ� $ ��� �� و�ذك ورد أن -<��� و�Cف ھذه ا���ء و�ر-. ���� ��� ھذه ا����5 وأط�4, َ
�o2ل . ���� ��� ��ء �ل ���ء ��ذه ا����5؛ و�4 ذك <���1 $, وھ�ذا ا���وات. ���رة <�����9 ��� أو �Pظ�� �ذك

�o�+� �oد ���oت ���o ھoذه  أ�ر, إن $ <���1 �ن ��دة ا�<�ر: ��ض ا�ؤر<�ن وا�����ن �oن �<�رھ�o�5 ،ر أن ���<ر���ا
�����o, ب ��� �� �ر�ب �ن ذoك ا��oء ا��+�oدCم ر� ,ا�5)ك ا��و�� ھذه ا���وات �oذه ا�رض و�oھ �o�� قo�>5 .$ 

5<���1 , إ��� أ�ره ��ن ا��ف وا�ون إ��� �1ول ���ء �ن 5��ون،: �ل, ���� �2در ��� أن �<���1 �دون ��دة ���ون ����
   .��ر�ب ���� ��� ���ء $ أو, ��� ��ء دون أن ��ون �� ��دة ���ون ����
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��د �� ����� و�����، و�ن ا�ظر 5��� , ���ت أ���ر�� @ ��ل إ��� �1��1 وإن, ذك أ�-� ورد ا��ر ���ظر 5��� ���1ل�
ْأ/"م : وا��7ل 5��� وا��1ل ���د ا�A��ن ��رة و�و�ظ�، وذك �2ل ����-���دة وو ���ت- َ َ ْ�:ظروا إ�� ا����ء /و �م  َ ُ ْ َ + ُ ََ َ ُِ َ ِ ْ

َ��ف �:�:�ھ� وز�:�ھ� و� َ + َ ْ َ َ َْ َ+ َ َ َ ٍ��� �ن /روج �َ ُ َُ ْ ِ َ
 و���o أ�oرھم ��o أ��o, ��ظروا إ��� ��1و�م و����روا و���ر5وا ��� أ<�رھم �� 

�oooo�1�>. فffff��َ ْ �ffff� �ffffن /ffffروج َ� �ffff�و �ffffوز�:�ھ �ffffھ�:�:�ٍ ُ َ َ َ + َ ْ َُ ْ َ َِ َ + َ َ َ
 �oooo���� �oooo��7� رoooo�>أ :��oooo�� $ �ooooأي ���ھ.  

�Cَم أ<�ر أ�-� ���7 ر45 ����� �1ول ��� ََ ْأأ:�م :ْ ُ ْ َ �� /f�واھ� َ��f� =f/ء �:�ھ� ر���أم ا� ��َأ�د 6" َ B+ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ +َ َ ًَ َ َ َِ َ َْ
 .���ھ�o� �o�� �oء 

َر/= ََ �����َ ْ ََ
َ/�واھ� .+���� �ر���� ھذا ا@ر���ع :أي  + َ َ

 �دل ذك ��� أن ر��� ������ أ��م �1ص؛ �س 5��� <�ل و@ 
َاُ�+W وا�راھ�ن إذا �ظروا �5 ھذه ا�5)ك ا��و�� وأ�� أ�2م ��� ا<�ق, �� <��1 وأ���1 َ ْ.   

U� �o���C �o�7�ٍ�oر ��oد �oذك أ�o-� أ<�oر َ َ, ��o�� $ ولo1�: قf"6َ َ َ
 �f�َا�f���وات �f�Mر ��fد �رو: ْ َ َ َ ْ َ َ +َ َ ٍ ِِ َ o�س ھ��oك ��oد : أي ِ

و �1طت ھذه ا��oد �oن ھoذا ا�o�+د o�1ط اo�1ف؛ ����o ا�o�� �o���، , إ� �� ����� ا�1ف ا�ر��4 ����ج. ������
��oد, ��� ا���ء و�4 �o� �1در��o و�1و��o، وoم ��W�o إ�o�� $ ����oأ� �o��َر/o�� =f���� �oل و�4 2وة ار��� ََ  ����f�َ ْ ََ
+/�و َ    . َاھ�َ

�����o� ق�o>�ظ��o ا �o��ا@ر���oع؟ و��oف أ�o���� �1و��o و����oل 2در��  4o� �o�oف رo�� �o��5ذا, @ �ك أن ھذا د�oل 
�ٍوا����ء �:�:�ھ� ��Iد :�����؟ �1ول $ ��� ْ ْ َ َ َ + ََ ِ َ َ َ

ٍ�:�:�ھf�I� �fد ا1وة ����o: ا��د ھو  ْ ْ ََ ِ َ َ َ
o�س �7�oدي, o�س ھoو +� 4o�oد  ,

�ن واد�ل 2ول, أي �����ھ� �1وة, ھو ا1وة: ا��د �ْواذ�ر  داود$ ��� َُ ْ
َ��د:  َ ْ ِ� داود ذا ا��دَ ْ َُ ْ َ َ وo�س , أي ���oب ا��oد َ

ْا��د ا�د�ن، وإ��� أراد ���ب ا1وة �5 َ    .أ�ر $ ْ

�ْ��دَو :�2ل ����, � ز����وأ<�ر أ�-� ��7. ��ء ���5ت ���. �ن: ��5ذا أ<�ر ���7 ���ھ� �1وة و�1درة، و�1و َ َز�:� ا����ء  َ َ + ++ َ
�f�ر�و �f":�ھ	و� c���N�� ��:ًا�د ُ ُ َ َ َ َ َ َ ََ Bَ ْْ ِ ِ�"���fط�ن ِ ِ َِ َھoذه ا����o�M ھ�o ا�+oوم؛ ا�+oوم ا��o ر����o5 �o ھoذه اo���ء اoد��� + َ َ^, 

َو�ô�رھ� � َ ْو��fد ��o� �oءت �o5 أo� ،�o��(5��ر �� �o�o��ء $َ َ َ َ c���Nf�� ��:دfء ا����fا� �f:َز� َ َ َ َ َ + +ِ ِ ْ + َB وم: أيo+�+���o�� , �oذه ا
ُرج n��� .M������oم،  �، و+�oل 5��45�o�� �oا�رج ا�� �-�ء اظ)م؛ ��5 �-�ء �ھل ا�رض، و���oدون ��o: ھ� ا

�َوھو :�2ل $ ��� (ا�ذي �	ل ��م ا�:�وم ����دوا ��� /. ظ"��ت ا��ر َُ َ َ َ ْ ُ َ َْ ُ َ +ِ ِ ِ ُِ ِ ُ َ َ B َُ ُ ِوا���ر َ ْ َ َْ
ا�+وم �ر��� �5 أ5)��� و��9رة ���  

, �oل o��Cت, و���� �ط�4 و�U�ب ��� ���ء، و�� @ ��-o�U�oب, ��را �ن ��ض ؛ ��5-�� أ�رع���ء $، و��رھ� ����وت
   .@ ���رك إ@ �2�), �و-�� ��1طب ��Cت �5

زھرة, اoo��س، و�� ��-oo�o�رع �oo5 أول ��oo �ط�4o و�oذك أ� ��-oo�� �-oo��oون �oo�رھ� أ�ooرع �oن �oo�ر�oo� ,رد�ooط�, و
 ��oث +���o�� �oذه, @�oك أن ھoذا ���o� �oن $.  أن �U�oب �o5 ا�o�رقإ�o, ���9 5���9 و��وھ�، Cم ��7<ر, وا���ري

وھoو ��oك ا��oك، , ��oء و��رف أن اذي <���1 ھو <�ق �oل ��oء، وھoو رب �oل, ����5ر �ذك, أ�����: ا�����، أي
َوھو اذي ����ق أن ُ���َد، �ذك, وھو ذو ا+)ل وا�Aرام ْ F   .��مأ�-� �ن آ���� ھذه ا�رض ا�� ��ط�� 

�َوا�رض :�2ل $ ��� ْ ََ ْ
َ�	د ذ�ك د��ھ� أ6رج �:�� ��ءھ� و�ر��ھ� وا����ل  َِ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َْ َ َ َ َ َْ ِْ َِ َ َ

َأر��ھ�  َ ْ وأ<�oر ��o��7 , ���7 د��ھ�o أ<�ر َ
ُْ��طت َ َوإ�� ِ ِ ْا�رض ��ف �ط�ت َ َ ُ َ ْ ِْ َ ِ َ ْ

 ���1ب 5��� 5را�� (���ن.. ��رت ��ط�� ���و��، و�4 ذك +���� 5را�� : أي 

ِا�ذي ً�	ل ��م ا�رض /را�� + َُ َ ْ َ َِ َ ْ َُ ْأ�م � ���ط�و+��� َ َ َ�روا ��ف 6"ق � ��= ���وات ط�� �f و�	fل ا���fر َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ ََ ًْ ََ ِ ٍ ُ + َ َ َ َ
�ن :fورا  �f/ً ُ + ِ ِ

ًو�	ل ا���س �را�� َ َ ْ َ َ َِ + َ .   

]ھذه آ��ت ُ�ذ�ُر $ ��� َ ُو� ���ده ٌ + َ�	fل ��fم ا� َ ْ َُ َُ َ َ�f���/ 
�f� �f�ًرض �f��ط� ��f�"�وا �: َ ُ ُ َ ْ َ َ ِْ ِ ًِ ُْ ُ َ ً ُ�ل ِ n�o�o���وا : أي اطoرق،: ا
   .طر�2 ��ن ھذا وھذا

ْو�ن :���، �1ول $ ���� �5ذه آ���� ا�� أ�ر �7ن ����ر ا��س ِ َآ���� 6"ق ا���� َ + َُ ْ َ ِ ٍوات وا�رض و�� �ث /���� �ن دا��ِ ِ ِ ِ+ َ َ َ َ ْ َ ََ ْ ِ + ِْ َ
 

.   

���oم �oددھ� إ@ $  ا���وات و<�ق ا�رض و�� �ث �5 ا�رض ا�� �o��ھدو��� �oن اoدواب ا�o��� �o�ر 5���o، @ <�ق
�ط� �ل ��ء <�C �1م ھدى، و-�ن �ل ���� 2و�ُ�����، و2د أَ و� �o5����o�� �o , ورز�2 اذي ��oون ��o5 ���o و+oوده ُ

T5َذا ا���ر ا���د و���روا. ���ء ِ �ر5وا �ذك 2درة �ن أو+د ھذه ا�و+ودات وأ�����، و��ون �ن ���+�o ذoك ْْ  إ<o)ص: َ

� ا���دة � و�� o5�ر ا�oن �C�oر�o�� $ ولo2: ذيfِا� َ�	fل ��fم ا�رض + ْ َ ََ ْ َُ ِ /را��f وا�f���ء �:�fء وأ:fزل �fن ا�f���ءَُ َ + َ ً َ َ + َ ََ ِ َِ َ ْ َ ًَ ً��fء  ِ َ
َ/6Iرج �� �ن ِ ِ ِ َ َ ْ َ َ

 a وا"	�� 
ِا�A�رات رز � ��م / ِ+ ُ َ ََ ْ َ ََ ُ َْ ً +ْ ِ َأ:دادا وأ:�م �	"�ون ِ ً َُ ْ ََ َ ُ ْ ْْ َ َ
  .  

   :اA�)���ن، �1ول اذي ھو �ن ا��راء أ��د �� �1ل �ن ا�ن ا���ز
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 أم �ــ�ف ��ـ�ــده ا��ـ��ـد /ـوا ���ـ� ��ـف �	Nـ� ا�Lـ�

 �ـــدل �ـ"ــ� أ:ــ� وا�ـد و/ــ. �ــل �ـ.ء �ـ� آ�ــ�

 و��ــ��:ـ� أ�ــدا �ــ�ھـد و�"ــ� /ــ. �ــل ��ـر��ـ�

  

���� :. و�7<ذ ���� ��رة ��� 2درة �ن <���1 وأو+دھ�, ���7ل و@ ����ر �5 ھذه ا�و+ودات ُ��د؟ و@َ��ف ���� ر̂�ُ� ا
  .<��ooooooooo��� �ooooooooo1�> �ooooooooo�1؟ ooooooooo�س ���ooooooooo�>� �oooooooooوق ��oooooooooس �ooooooooo��ء �oooooooooن ا1�oooooooooص ��oooooooooف

  .و�ن أ�Uرھ� ا��وض ا���وس, أو �ن أ��ر ا�<�و�2ت ا���ھدة ا��� ا��ل, أ��ر ذ�ر ��ض ا����ء أن

  

  ��ن ���Pب �6"و �ت 

  

أو 2د ��ون ��را و����، Cم ��و��  ,ا��ل � ھذا ا<رطوم اذي ��ده ��و ��ر�ن. وإن <��1 ھذه ا���و�� ��� <��1 ا��ل
����� �� �ر�ده، و����س ���، 2د ���ص ���؛ �5و آ �. <رطوم �<رطوم ا��ل, ا��وض � ھذا ا<رطوم. ا�� <�1ت 

�+�ر�� ��� 2وة ا��oر، �Uo� 4oر ھoذه ا��و-�oو+دت أن ھذا إذا �ظرت إ �  ا<رطوم ھو �)��، و+�ل $ ���

��nره أ�د �ن ��ر��؛ ���ث أ��o إذا �ظoر o� �o5�رة اo�A��ن ��oم ا���oن ار2�oق، رأى َ ا����oن ا��o .. ا���oن ار2�oق َ
،�����^���� ا���م ا�� �<رج ���� ا�رق 5�41  َ َ �Cل ا<رطوم ���ل ��دد، oCم ���oص Cم �-ر��� ����1ره ھذا اذي ھو  ْ

+إن :+���� $ ���� �ن آ����، �2ل ���� �ن ادم؛ وذك ِ �f�
 ��f �	وfC� �f�/ /و A� ربC� أن .����� ? �َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ ََ َ َ ًَ ً َِ ْ َ ِ َ َ : أي +
   .�2ت $ ا�� +���� آ��+��� �<�و أن ا��و-� �ن

����� ���1ول $  ,أو �� ����� �5 ھذه ا�رض, وھ�ذا أ�-� �ن آ���� �� أ���� $. ��د@@ت ���ده و�ذك �1�� اJ��ت ا
�َوھو :��� ًا�ذي �د ا�رض و�	ل /��� روا�. وأ:��را َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َْ َ ِ ِ َِ َ ْ �o�5 آ�o� �oن , و���oر ��)ط��o, أ���ر +�ر��o أ�� 5���: أي ++

�   .آ��ت $ ���

و�4 , وھو ا��ء, وا�د وھ� ا�رض، وا��1ح, أو ا�م وا�دة, أ�واع ا�����ت أ����... ���7 ���ت 5��� ا���ت و�ذك أ<�ر
و����o�� �oت �Uo�ر، , و���� ���ت ����ط ��� ا�رض  �دة أ���ر،���� أ�+�ر �ر��4, و�U�ر, ����5 ���ر: ذك ����وت

 وo2وت 9�U�oر ا�o�رات و��o أ�o� ،����oل ذoك �oن -ا���9م-و2وت �دواب , (���ن و2وت, ���� �� ھو 2وت �ط�ور
�ت أ�ظ�ر ا���د إ���، وأ�رھم �7ن ����7وا و����روا 5��� ��� ���1وا ذك آ���� ��   .ا

   :ذا ���ب M�5 ا�+�د أ��د 2ول ��ض ا��راء�� �رح ��ض ھ

 

 إ�ـ� آAـ�ر �ـ� N:ـ= ا��"�ـك �I�ـل /ـ. :�ـ�ت ا�رض وا:ظـر

 �ـ�Iـداق ھـ. ا�ـذھب ا����ك ��ــون �ـن ��ـ�ن �ـ��N6ت

 �ـIن ا�"ـ� ��ـس �ـ� �ــر�ك �"ـ�  Cـب ا�ز�ـر�ـد ��ھدات

  

, ��F�o زھرھ�o: ����, ����7 2-ب از�ر+د، وأزھ�رھ� ����7 ذھبوأ�وادھ�  �و��2: ����, ����� ����7 2-ب از�ر+د
   .وأوان ذك

� T5ذا ��7ل ا��د �5 ھذه, @ �ك أ��� ��ھدات �7ن $ �س � �ر�ك�o�� $ درةo2 ك���o , ا�و+oودات �oرف �oذ �oوأ�
ق �ل ��ء،�>ق �oذه ا��o��ء وأ�� ��� �o2ل ا�oن �C�oر �ل ��ء 2د�ر، وأ�� ا�o>  ھoو ا�o���ق ����oدة، وأن اoذ�ن,ا

أو أ��� ��ن @ , ���وا �1و�م ا��ر5ت أ��5رھم �ن ھذه ا�و+ودات، �5ؤ@ء ��ن �ر�وا ��ر�5 آ��ت $، 5��و�ون 2د
ْ�ل :�1ول �م؛ وذك �C�را �� �1ول َأ�fAرھم ? �	�"fون َ ُُ َِ ْ َ ُْ َ ْ َ

+و��fن  ِ َ َأ�fAرھم ? �	"�fون َ ُُ ْ َ ََ َ ْ َ ْ َ
�fم ? /َ ْ ُ َ

f�َ��	ون  ُ َ ْ �fم ? َ/َ ْ ُ َ
 

N��َرون ُ ْ ُِ .   

�U�oر �o1�> �oوا ��o�5 ،�oوا ��oذ�ن @  وھ�oذا ��Uoوا �o1و�م. و�ن �ر5وا أ���رھم إ�o� �oوا��م, ���� أ��م ���رون
���ده، ����ر ا��د 5��� و�7<ذ ��رة ود@� �5ذه آ��ت. ��ث م �����م ��ك ا�1ول, �1ول �م ����� ��اJن . $ ���� ا

   .ا1راءة ل�وا�

  

  ���= ذ�ر 6"ق ا��:�

��ن، وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ�o و����o . ��م $ ار��ن ار��م��ا��د & رب ا
  . أ+���ن
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��د ار��ن �ن ���د �ن ���oد �o2ل-ر��� $ ����-�2ل  ��Cل:  �د�o2 ذرo����o� �oن ا ��Cدo� :ل�o2 ل�-o5 نoا� ��Cدo� :
C�2ل�د ������<ل ا+�� <o���� ذھoب أ��oر و�ر���o : �� ���ر �ن ���د �ن ���د �ن +��ر �ن ا�ن ���س ر-� $ 

��  . ز�رد أ<-ر و�Cرھ� ��C�7ل اد@ء أ��� �ن ا��د وأ�ن �ن از�د @ �+م 

���س �ن ��د ا�ظ�م �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل ��Cد �ن ھ�: �د�ز� ��Cك �د�رo� �oرون �2ل أ<�ر�
���� و��م �2ل $ ��� ����ن ا ����ن ���د �ن +��دة �ن �ط�ء �ن أ�� ھر�رة ر-� $  : �o+در �o9�� ��+ا

��ooooooooooooooooooooooooooم  �9���oooooooooooooooooooooooooo�> رة��oooooooooooooooooooooooooo� ن�oooooooooooooooooooooooooo�+ل درoooooooooooooooooooooooooo� ن�oooooooooooooooooooooooooo� �oooooooooooooooooooooooooo� .  

أ<�ر�� أ�و ���� �د��C ا�ن ���ر �د��C ا�ن أ�� ���دة �ن أ��� �ن ا���oش �oن ��oك �oن ا��oرث �oن �U�oث �oن : �2ل
�� �-�إن ا+�� �2ورھ� �ن ذھب و�2ور �ن 5-� و�o2ور �oن �2�oوت و�o2ور �oن ز�ر+oد :  �2ل-ر��� $ ���

  . �را��� ا��ك واز��ران

� �o2ل: �2ل�-o5 ن� ��ران �ن �و�� ��Cل: �د�o2 ن�ھ�o� نo� ق��o�إ ��Cدo� : نo� م�o�� نo�oد �oن ا+ر�oري �> ��Cدo�
���: ���و�� �ن أ��� �2ل $ ��� ���  . �� ��ن �ل ��را��ن �ن ���ر�4 ا+�� ��4 ���ن : � و��م�2ل ا

��د $ �ن ���د �ن ���ن �ن �1�ر �2ل: �2ل ��Cل: �د�o2 ن(�oP نo� ود��� ��Cل: �د�o2 ل��o� نo� ر-o��oدo� : ��Cد��C ا
إن �5 ا+�� �+رة : �وف �ن <)س و���د �ن أ�� ھر�رة ر-� $ ��� أن ر�ول $ ��� $ ���� و��م �2ل 

  . ���ر ارا�ب �5 ظ��� ���9 ��م @ �1ط��� 

�oن �o�2دة �oن : �oد�o�� ��Cذ �oن ھo��م �o2ل: �د��C أ�و <��o2 ��Cل: �د��C ���د �ن ���� ا�روزي �2ل: �2ل �oأ� ��Cدo�
���� و��م �2ل $ ��� ����ن ا ���
 �oوo� ���2ن : <)س �ن أ�� ھر�رة ر-� $ o� رىo� ن�ؤ�ن زو+���إن 

 ������C ن�� .  

�د��C أ�� �ن ��2دة �ن <)س �ن ا�ن را45 : �د��C ���ذ �2ل: �د��C ا1وار�ري �2ل: ل �ن ا���س �2ل�د��C ا�-: �2ل
��C� م��و ���� $ ��� ����ن ا ����ن أ�� ھر�رة ر-� $  .  

���o2 �oل: �د��C ���د �ن ���� �ن ا�ن ���د �2ل: �2ل $ �o-ن +��ر ر�: �د��C +ر�ر �ن ا���ش �ن أ�� ����ن 
���� و��م2 $ ��� ���وزاد 5��o أ�oو أھل ا+�� ���7ون و��ر�ون و@ ��وون و@ ��Uوطoون و@ ���<طoون : �ل ا

  . إ��� ��+� أ�دھم +��ء ور�M �ر�M ا��ك ا��وص 

��د $ �ن أ�� داود �2ل: �2ل ��Cل �2@: �د(>��ر �ن ��د اوا�oد �o2ل: �د��C ���ود �ن <�د و���س ا ��Cد� : ��Cدo�
� ��ل ���ث أھ: �2ل ر�ول $ ��� $ ���� و��م: ن ھ�رون �ن ر��ب �ن أ�س �ن ��ك ر-� $ ��� �2لا�وزا

 �o��� @ �o��� ون�o��5 �o�+ا+�� �وم ا1���� �5 �ورة آدم +رد �رد ����o�ن أ���oء oC(C�ن، oCم �oؤ�� ��oم �o+رة �o5 ا
  . C����م و@ ���� �����م 

�oدo� ��Cر�ك �oن : �د��C ���� �ن ��د ار��ن �o2ل: د �ن �و�� ا1ط�ن �2ل�د��C ���: �د��C أ�و ��ر ا�زار �2ل: �2ل
أھoل ا+��o إذا : �2ل ر�ول $ ��� $ ����o و��oم: ���م ا��ول �ن أ�� ا��و�ل �ن أ�� ���د ر-� $ ��� �2ل

  . +���وا ���ءھم ��دوا أ���را 

���دة �ن ���د �ن �ط�ء �ن اo��9ب �oن : ري �2ل�د��C ھ��د �ن ا�: �د��C ���ود �ن ���د اوا�ط� �2ل: �2ل ��Cد�
���� و��م �2ل $ ��� ����ن ا ����رى ���ض : ��رو �ن ���ون �ن ��د $ ر-� $  ��+إن ا�رأة �ن أھل ا

�ن ا���ff وت وا��ر��ffن : �oo� ��2�ooن وراء ���oo�ن ��oo� �ooن �ر�ooر و�<��oo، وذooك �ن $ �ooز و+ooل �oo1ول :Iff�ُ +َ ْ َ َ َ ُْ ُْ ُ + ََ �oo�75
+� ��T5 2وت��  . ر و أد<�ت 5�� ���� رأ��� �ن ورا�9 ا
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�د��C أ�� �ن ���ر ا��ول �ن أ��o : �د��C ���ذ �ن ھ��م �2ل: �د��C أ�و ھ��م �2ل: �د��C ���ود اوا�ط� �2ل: �2ل
����� و��م �2لا�د�ق �ن أ�� ���د ر-� $  $ ��� ���إن ا�ؤ�ن إذا ا���� اوoد �o5 ا+��o� �oن : �� �ن ا

  .  ��� ����� ���� و��� وو-��

��د $ �ن ���د �ن ا�+�ج ا�واف �o2ل: �د��C �و�ف �ن ��1وب ا�����وري �2ل: �2ل ��Cم : �د��oن ھo� ذ�o�� ��Cدo�
���� و��م ����Cد��C أ�� �ن ���ر ا��ول �ن ��2دة �ن أ�� ا�د�ق �: �2ل $ ��� ���  . ن ا

�ن ���د �ن أ�� ���د : �د��C ��رف �ن أ��ن �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل �����د��C إ���ق �ن 
�ن ر�ول $ ��� $ ���� و��م �2ل �����oودا �oن : �ن �و�� �ن وردان �ن أ�� ھر�رة ر-� $  ��+إن �5 ا

�� ر�ول $ �ن ھذا؟ : 2�ل. �ن ز�ر+د �-�ء �ھل ا+�� ��� �-�ء ا�و�ب ادري �5 +و ا���ءذھب ���� �دا9ن 
 �  . �2ل �������ن �5 $ ���

��oد ا�+�oد �oن أ��o رواد �oن : �د��C إ���ق �ن ���م ا�oدا�o2 ��9ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل ��Cدo�
�oن ر�oول $ ���o $ �د��C �ن أ�دق �ن ز�د: أ��� �2ل �o���ن أ��� �ن ��� �ن أ�� ط�ب ر-� $  ��� �ن 

oدر : ���� و��م، �2ل�� �o�+�� �+ر�o� بoن ذھo� قo�� لo�> ����o�ن أoل و�o��إن �5 ا+�� �o+رة �<oرج �oن أ�)ھ�o ا
� �5ط�oر ��oم �o5 ا+�� �o�oث ��oءوا�o�� $ ء��5�o1ول اoذ�ن أ��oل . وا��2وت ذو أ+��� @ �روث و@ ��ول �ر���� أو

�إ��م ���oوا ���oون و����oون، و��oو�ون و���oم ���7oون، : �� رب �� ��c ھؤ@ء ���زل ھذه ا�را��؟ 5�1ول: ���م ��ز
  . و���oooooooooooooooooooooooوا ���ooooooooooooooooooooooo1ون و���oooooooooooooooooooooooم ��<�oooooooooooooooooooooooون، و����ooooooooooooooooooooooo1ون و���oooooooooooooooooooooooم �+��oooooooooooooooooooooooون 

��� �ن ا��ذر �2ل: أ<�ر�� ��د ار��ن �ن ���د �ن ���د �2ل: �2ل ��Cا�ن : �د ��Cر��ن �د5-�ل �ن �ث �ن ��د ا
�زوج <����o� �9وراء وأر����o�� �o9ر و���C��o آ@ف C�oب ���o� �oم وا�oدة إ@ : �ن ���ط �2ل ��+إن ار+ل �ن أھل ا

 ،�o�� ��د�o��oر ا �o���� �o��� �-o1�� �o�5 و-4 ��9د�����ر اد��� ����، @ �7+م وا�د ����� �ن �����، وإ��  ��1����
�� أ���� �ن ر�� ��ء أ�+ب إ� :  ����� �ن ر�� �ز و+ل و��ن إ����� ���9 أو ���ون ���، 5�1ولوإ�� ��7�� ا��ك

  . �� �+رة �و�� �)ن �ن ھذا �� ا���ت ����: 5�1ول ا��ك �د�� �+رة: �2ل. ��م: أ��+�ك ھذا؟ �2ل: 5�1ول. �ن ھذه

��� �ن ا+: �د��C أ��د �ن ا��ن �ن ��د ا+��ر �2ل: �2ل ��Cو�5 : �د �2ل�دo��د��C 5-�ل �oن �oرزوق �oن �ط��o ا
إن أول ز�رة �د<ل ا+�� �وم ا1���� : �2ل ر�ول $ ��� $ ���� و��م: �ن أ�� ���د ا<دري ر-� $ ��� �2ل

��� أ��ن �و�ب دري �o5 اo���ء ����C�oل ر+oل زو+��oن . �ورة و+وھ�م �Cل �ورة ا�1ر ��� ا�در، واز�رة ا
��� �ل زو+� ���ون ��� �رى �
 �و���2 �ن وراء �و���� ود�����9 و������  .  

�د��C �+�ج �ن ���د �2ل : �د��C إ�راھ�م �ن ��د $ �ن <�د ا����� �2ل: �د��C ���د �ن أ��د �ن ��دان �2ل: �2ل
�oن �o�� $ �o-رة رo�ھر �oن أ�o� ���ت أ�� P��ن ���د �ن �طرف ��دث �ن ز�د �ن أ��oم �oن �ط�oء �oن �o��ر 

ھoذه : �o15ل $. ��o رب، اo9ذن �o5 �o اoزرع : إذا د<ل أھل ا+��o2 �oم ر+oل �o15ل: ر�ول $ ��� $ ���� و��م �2ل
75ذن �، 5��ذر ���، 5) ����ت ��� ��ود �ل ����� طو�� . �� رب، ا9ذن � �5 ازرع: �15ل. ا+�� �ل ���� ��ث �9ت

��رة ذرا��، Cم @ ��رح ����� ��� �� ���Cل��+�� ر�ول $، @ �+د ھذا ار+ل : �15ل أ�را��. ون ��� ر��م أ��Cل ا
���� و��م  $ ��� ���  . إ@ 2ر��� أو أ���ر��، 5-�ك ا

��د ا���د : �د��C ���د �ن ��د $ �ن ���ور اوا�ط� ��ر�2 �2ل: �د��C أ��د �ن ا��ن �ن ��د ا��ك �2ل: �2ل ��Cد�
 M��5 ن أ<و������2ل�ن  ������� و��م: �ن أ�� ��زم �ن ��ل �ن ��د ر-� $  $ ��� ���إن �o5 ا+��o : �2ل ا

�را�P �ن ��ك �Cل �راغ دوا��م �5 اد���  .  

�د��C ر��د �ن ��د �ن ��oرو �oن ا��oرث �oن دراج �oن أ��o : �د��C ��رز �ن �ون �2ل: أ<�ر�� أ�و ���� �2ل: �2ل
���� و��م أ�� �2لا��Cم �ن أ�� ���د ر-� $ $ ��� ����ن ا ���ٍو/رش �ر/و�� :   َ ْ َ ُ َُ واذي ��o�� ��oده إن ٍُ

  . ار������ ��� ��ن ا���ء وا�رض، وإن ��ن ا���ء وا�رض ���رة <�����9 ��� 

���د $ ا���� �2ل: �د��C ���د �ن ط�ھر �ن أ�� اد��ك �2ل: �2ل ��Cرث �2ل: �د���د��C : و�د��C إ�راھ�م ���د �ن ا
���o أن ر�oول $ ���o $ : ھد�� �2ل $ �o-رة رo�ھر �oن أ�o��د��C ���د �ن ��� �ن ز�د �ن ���د �ن ا���ب 
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�د<ل أھل ا+�� ا+�� +ردا �ردا ��-� +��دا �����ن أ���ء C)ث وC(C�ن ��� <�ق آدم طoول ��o�ن : ���� و��م �2ل
  . ذرا�� و�5 �رض ��4 أذرع 

�د��C أ�� �ن إ�راھ�م �ن ط���ن �ن �و�o� �oن ��o�1 : �د��C أ��د �ن ��ص �2ل: �د��C ��ر �ن أ�� ا�ري �2ل: �2ل
��� �2ل �: �2ل ر�ول $ ��� $ ���� و��م: �ن ��وان �ن ���م �ن �ط�ء �ن ���ر �ن أ�� ھر�رة ر-� $ ���

 ���o�� ��C �5ك �� ����ت و: 5��1ل. ��م: ھل ����ت؟ 5�1ول: 5��1ل �. ��ن؛ 5�����:إن ��1د أ�د�م �ن ا+�� أن ��1ل 
 .  

�ن �طرف �ن : �د��C أ��د �ن ��ص �2ل: �د��C ��ر �2ل: �2ل ��1��د��C أ�� �ن إ�راھ�م �ن ط���ن �ن �و�� �ن 
�����ن ر�ول $ ��� $  ���
 �o� ��2�oن وراء :  و��م أ�� �o2لأ�� را45 �ن أ�� ھر�رة ر-� $ o� رىo� �oإ�

  . ا��ل وإن ����� ����ن ��� 

��د $ �ن ��ر �2ل: �د��C ���د �ن إ���ق �ن او�د �2ل: �2ل ��C�2ل: �د ���أ�و �2 ��Cن ا�ن أ�� : �د� ������د��C ا�ن 
�ن از��ر �ن �و�� �ن أ��� �ن +��ر ر-� $ ���o2 �oل M�+� :�� $ ��o� �o����o و��oم �oن أرض ا+� �o�9oل ا

  . <�ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooزة ��oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo-�ء : �oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo15ل

��� �ن ا��ذر �2ل: أ<�ر�� ��د ار��ن �ن ���د �ن ���د �2ل: �2ل ��Cق : �د���ن أ�� إ����د $ �ن إ�را9�ل  ��Cد�
���� �ِ�وم ��دل ا�رض ;�ر ا�رض : �ن ��رو �ن ���ون �ن ��د $ ر-� $ ��� �5 2و ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ََ َْ َ ْ ُ َ+ أرض ��o-�ء : �2لُ

����� وم ���ك ����� دم �رام �م ��ص $ ��� �-���7 5� . 

  

و5��� 5-ل �5 , ا�� 5��� Cواب ���� �� ھو ��Cت ���M، و���� �� ���ھل 5�� ارواة �����د�ث: ھذه ا���د�ث وا�CJر
��ُأ�Cرھ� ��� ُ��دث ��� ا��1ص �ل؛ 5) �ك أ��م ����ھ�ون 5���، وأن5-�9ل ا� [ ُّ�ر�Pون ا��س اذ�ن �����ون إ��م , َ َ
�وا�ظ�م، و��Cر اoذ�ن �<o�ون و���oون ��oد�� �o���ون ھoذه ا�oوا�ظ، وھoذا اoCواب اoذي ��� ����وا  �o����ر�oب 

�� �5 ادار اJ<رة��   .أ���ل ا�A��ن، ا����ل ا

�� +�ل $ ���� Cوا��� �5 ا+��؛ �را�� $ ���� �ھ�� �ل أنوا����oن  أ<�ر. ا����ل ا �o�+� ��o�7 أ�oد ا�o��
��َوأز�4ت ا��:� �"����ن و�رزت ا����م �"�Mو�ن :�2ل $ ����, أط� َِ َ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ) ُ َ ُ َ ََ + + ُْ َ ُ

�5ذه ادار ا�� . Cوا�� ���1�ن ا+�� دار �را�� 
�� و���oث, ھ�o دار اoCواب @ �oد أن 5�� �o� �o���oز ا��oوس�o� (o��  .ا��oم ���o ط����o، و@ ���oل إ@ �oن ��oل 

M ��ون���oدار�دة ھذا ا��ر ھ� ا� �o��o����U ا��oد و�o1دم C, �5 ھذه ا���ة اد��� وا��ل ا �o�� رةo>J؛ , ا�o�+� �o��C
�5 ��� ،��+� وذك �ذ�ر $ �5 ا1رآن ھذا اCواب اذي ھو ا��� �ٍ/. �:� :2و ِ+ ٌ�����  طو/�� دا:�� َ َ َ َ َِ ٍ َِ ُ ُ ُ

 :��o1ل �oم 

ُ�"وا ِوا�ر�وا ھ:��P ��� أ�"�4م / ُ ِْ ُ ً ْْ َ ْ َ ُ َ ََ ِ ِ. ا���م ا����6�َ َِ +َ ْ ِْ َ
�� �o5 ا���oم ا�o� �o-ت؛ أي �o5  ��� 2د��م �ن: أي ��oا����ل ا

   .�����م اد���

�� �� ورد 5�����o�oن ���oل ا����oل ا ���Pر �ر����واب @ �ك أ�� Cو�o5 ھoذا ا�+oر   �رoPب $ �o5 اoCواب،.�ن ا
�ِو/. :��� �����ق ا��س؛ وذك �1ول $ ��� َذ�ك /"��:�f/س ا���:�/f�ون َ ُ ُ َِ َِ َ َ َْ ِْ َ َ +إن ��o ذ�oر oCوا��م ََ ٍا��fرار �: .f4	�fم  ِ ِ َِ َ َْ َ ْ َ

ُ�"� ا�راPك �:ظر َ َ َُ ْ ِ ِ َ ْ ِون �	رف /.َ ُ ِْ َ َ �f���6 ومf�6� قfن ر��f� ون��f� م�f	:رة ا�Cf: م�ُو�fوھ ُ َ َ ْ ْ ُ َ ْ ُ َُ ُ ْ + َِ ِ ِ ِ ٍِ ٍِ ْ َ َ َ ْ ِ�f�ك و/f. ذ�fك /"��:�f/س  ِ َ َ ََ َ َ َ ْْ َ ٌِ ِ ِ
ٍا���:�/�ون و�زا�� �ن ��:�م ِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ َُ َ َ َْ َُ ْ

َ��:� ��رب ��� ا���ر�ون  ُ + ُ َ ُ َ َ ْ ََ ْ ِ ْ ً
 .   

���5َ1رآن �̂�ن ھذه ادار ا ْأ�fدت ھ� دار $ ا�� ���ھ� وھ�7ھ� �و���9 وأ�دھ� �oم، أ<�oر �o�� �o��7دة َ + ِ ُ
��fن ��"�َ ِ ِ+ ُ  أي ْ

�ھ�o9ت �oم، أ�oدت �ھoل �o�� ولo1� ،واoن آ���ذo�ُو��fر�وا :ا�o1وى، أ�oدت  َ َِ  ��fCر� �f:م و�fن ر��f� رةf4M� �fَإ� ُ ْ َ َ َ ) َ َ ٍَ ِ ٍ ِ+ ُْ ْ ْ َ ِ
ُا����وات وا�رض ْ َ َ َ +َ ْ َأ�دت �"����ن ُ +ِ ِ ِ+ ُ ْ ْ ُ

 .   

� �7oن . ��ف ��ون طو��؟ @ �����o إ@ $, �ر-�� ���وات وا�رضا, إذا ��ن ھذا �ر-��: �1ول ا����ء�o�� رo�>أ
ٌ�ور :و<����، �5 2و� 5��� �2ورا وأ���را �Nورات /. ا���6م ُ�ِ َ َ ُ َِ ِْ ٌ ْ

إن . إن ا<��� طو�� ��ون ��)؛ أي �����: �2وا 
��ؤ���ن أ�د $ 5�����  ...��o�� $ أ�واع ا�ط���؛ �2ل ����5: �f�"�َ + ُ �f رة رزf�A نf� �f�ًرز fوا �: َ ُْ ِْ ٍِ ِ َِ َ َ ُْ �o��� : واoأ� �o���

ُ ��وا .�رزق َ
 ��ًھذا ا�ذي رز :� �ن  �ل وأ�وا �� ����� ُ َ ْ ُِ َِ َ ُ َِ ِ ُِ ُ َ ْ َْ َِ +

���7oون 5���o . واط�oم �<��oف, �5�ون ���ق ��وا،: 5��1ل �م 
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2َدرهُ إ@ $، �1ول $ ���� �ن أ�واع ا�ط��� �� ���ء $، �� @ ���م ْ َ: ��"�َ + ًرز وا �:�� �ن A�رة رز � ُ َ ُْ ِْ ٍِ ِ َِ َ َ ُْ �o��� : �o���
َاذي ُر45 �2ل 5���7و�� أو�وا ���Cر و��وا�� ظ�وا أن ھذا ِ ,�   .و�+دون J<ره ذة ��� �+دون �و

 ا�<��؛ ا��ل اذي ����+ون إ� أن أھل ا+�� ���7ون، واذ�ن ���7ون �ز�م �� ���د: ��ض ا��ود أ��روا و�2وا �� أن
ٌ��ون ������1 ����رھ�، و�س �5 ا+�� <�ث ����7 ا�A��ن �5 اد��� ����ج إ� إ<را+� ��د�� َ , M9روا ��+و�س �5 ا

���� و��م �2ل. ����رھ� $ ��� ���ر��o� �oر�M ا�o�ك �o-�ر  .�ر�o2 :أي ًإن �� ���7و�� ��ون ر��� �5 أ�دا��م :ا
  .��� ���ء $5���7ون  ��ده �طو��م

  

  �� ورد /. أھل ا��:�

  

و@ , @ ���ر���o دم ط�oث, ��o�ض و@ ���<طون، وأن ���ءھم @, و@ ��Uوطون, ورد �5 أن أھل ا+�� أ��م @ ��وون
   .وا���ور أ�� �س ھ��ك �واد وا<���وا ھل ��ون 5��� �واد؟. دم ���س و@ P�رھ�

�� أو , ا+�� ����� اوoد  أھلورد �ن ا�د�ث اذي ����� أن ار+ل �ن�o� �o5 ����o�وه وoو�� ��o-وو �o��� ونo��5
ٌ��ون ��C@، وإ@ ���5ل أ�� �س ھ��ك ��� و@ ��̂�� ھذا 2د. ����ت �2��� ِ َِ َp .ون�����ذي زو+���oم إ���o ھoو  اوطء ا ��

و�oن �o��ء , م زو+���oم �oن ا�oور ا�o�نا��oذذ، و�oذك وطoؤھ ���75م �+oل. �+ل ا��وة وا�ذة ا�� ���ذ ��� ا�A��ن
  . ا���ور �5ذا ھو. ًو@ أن ھ��ك �وادا, ًّ@ أن ھ��ك ����, ا��وة وا��ذذ ��� �ذك اد��� إ��� ھو �+ل 2-�ء

4 ����وات أو �رP�ب أھل اد��� ���م �5 ھذه اد��� ��ر5ون أ̂ن, رP�ب ا�ؤ���ن���ْ�ن ذة اد��� ا طء �Cل ��oوة اoو, ِ
   .ھذه ا��وة، و+�ل �م زو+�ت �ن ا�ور ا��ن و�ن ���ء اد��� وا@�����ع، 75�طوا �5 ا+�� �Cل

  

  �� ورد /. ا��ور ا�	�ن

  

واA���oرق , واoد���ج, ا�ر�oر أي ��س �oن أ�oواع, وأن ����� ����ن ���,  أن أ�دھم ��ون � زو+�-��� �����-ورد 
�o� 
o�ُ رىo�ُ كoٌھoو ��oدن �oد�د : ا�2�oوت. �7oن ���2�o اoدر وا�2�oوت, وا�ظoم o� ��2ن وراء ا��oم^و��oوه؛ وأ�4o� �o ذ ِ ْ َ

��oن  وoو-و�� ��ون از+�ج �<ر�o2 ا��oر، إذا <oرق ھoذا وأد<oل 5��o اo��ك ا���oر أو ��oوه  ا���ض؛ و�4 ذك T5ن
���>C-ظ���� أ���ّ �رى ا��ك �5 و�ط�؛ ����9، ��5ذا ��� ���� ود��� و    .وا��2وت ��در: ُ

���oددا  و�درھ�, و�ذك أ�-� ورد �5 ��ض اروا��ت أن �دره �رآة  �o�+�رآة �، وأن �ل ���م أو �ؤ�ن �د<ل ا
�ن :�����ن، �Cل 2ول $ ���� �ن ازو+�ت؛ و�ف $ ���� أو ذ�ر�/+ ِ �م  ِ"�f  سf:ن إ�Af�رات ا�طرف �م �طN� ْ ُْ ْ ٌ ُ َ ْ ََ ََ ْ ْ + َْ ِ + ِ ِ ُِ

`و? ��ن َ ََ .   

P �5�ره، و@ �ط�4  ��� �دح أ��� ��ون ��2رة طر��5، ��1ر طر��5 ��� زو+��؛ 5) ���د إ� P�ره، و@ �ط�4 ھذه
ُ �Nرات :P �5�رھ� َ ِ َ

�ن إ:س  �"�م و? ��ن A�ا�طرف �م �ط` +َ َ ُ ْ ٌ ُ َ َْ َ َْ َْ ْ ْ +ْ ِ ِ ِ .   

ْذ�ر أ�-� أ�� ���� �2م ���� ر+�ت إ� ���ر���؛ وذك ذ�ر أ��� م �ط�ث Cم ََ ْ ُ م �ط7ھ� ���2 إ��� و@ +��، وإ���  :����. ُ
���� �ٌھ� ��ر؛ ��� أ<�ر $ �1و ْ +إ:� :ِ +أ:�I:�ھن إ:��ء /�	":�ھن ِ ُ + َُ َ ْ َ َ ْْ َ َ ًَ ِ ْ ً أ���را �ر�� أ�را��َ َ ً ُ ُ ً ْْ ََ َ

 .   

ْاoooo�ُرب   .�ooooن ooooCواب أھooooل ا+��oooo ھooooذا. ��oooo��و��ت �oooo5 اoooo�ن: أي. ا��oooo��و��ت: ا������ooooت، وا��ooooراب: ْ

�5 ا+�� �+رة ���ر ارا�oب �o5 ظ���o9�� �o  :ا�د�ث اذي 5�� أن َ�̂ر ���. �� ذ�ر �5 ا+�� �ن ا��+�ر: �ذك أ�-�
� وذ�ر ا�ن �C�ر �د�ث �5 ا���M �1ط��� ��م @�o�� $ ولo2 ر��o�� د��َطfو�� : ُ

ٍ��fم و�f�ن �Qfب  َ ْ ُ َ ُُ ْ َ
 �o5�oورة  

�� ��+, �ن ������، و�ن ����� �)�� �C�را ��o�1 �ر ارا�ب �5 ظ��� ���9 ��م، وذ�رار�د أن طو�� ا�م �+رة �5 ا
��د ار��ن �ن ��ن 
������ و��م: �5 ����� أو �1ل ��-� ا $ ��� �   :M�5 ا�+�د ��د 2و

   .�5ذا أ�-� ��� �5 ا+��؛ ھذا ا�+ر. إ� آ<ره ...����ن 5ر�� و�� ر+ل آ<ذ

o2د ذ�oر $ أن ھoذا  ���<رج �ن �و��2 ��ل وأ���� �ن �ر�ر، و�ن د���ج، و�ن إ���رق،�5 ��ض ا���د�ث أ��  ورد
َأو�Pك :أ�� �ن Cواب أھل ا+��، �5 2ول $ ����.. أ�-� ِ َ ُ

ُ��م �:�ت �دن ��ري �ن ����م ا�:��fر  َ ْ ْ َ َ ُْ َ َ +َ ْ َُ ِْ ِ ِْ ِْ ٍ  :وذ�oر أ��oم ُ

"��+ َ َونُ �� �ن أ��ور �ن ذھب و�ؤ�ؤا و�����م /��� �ر�ر ْ�/ٌ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ً ُْ ُ َ ْ َْ ِ َ
ُ�طوف :وأ��  َُ

�م و�fدان �f"6دون ��Ifواب وأ��fر�ق  �"�َ ِ َ َ َ ُ ْ ََ ٍَ ْ َِ َِ ُ ٌ َ+ ْ َْ ِ
ٍو�Iس �ن �	�ن ٍِ َِ َْ ْ َ

 � ?ُ Nَد�ون �:�� و? �:ز/ون و/���� ��� ���6رونَ َ َ +ُ + َ + َ َ ُ َ َ َ ُ ََ َ ْ ِْ ٍ ِ َ ُ ِ َ
ُو�ط�ف :وذ�ر أ�-� أ��  ُ ََ

  �C/ ن� ��:Q� م��"�ٍ ِ ِ ٍ ِ+ َ ْ َْ ِ ْ ِ َ

ْوأ�واب ��:ت  وار�ر  وار�ر �ن ِ ٍَ َ َ َ َ َِ َِ َ ْ َ َ ْ َ
 C/+ ً�  دروھ� ��د�راِ ُِ ٍْ ََ َ �ظoم ھoذا اoCواب، دار  + �o��� ن�o��� �o�وP�oر ذoك �oن ا�د�o ا

� �را����� $.  
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  ا�رد �"� �ن أ:�ر و�ود ا��:� ا2ن

  

ُ�ف �<�ق �2ل أن �<�ق أھ���؟ أو �2ل أن�: ھ��ك �ن ��ذب �و+ود ا+�� اJن، و�1ول َ ُْ �o1�U� �oم <��1م؟ <���1 و��1ؤھ�� !!
   !!ھذا �ن ا��ث

����o و��oم o2د ذ�oر أ��o د<���o و�ن $ ���� 2د $ ��o� �o��وإ��o5 �o , ارؤ��o إ� :�o5 �o����o, ذ�ر أ��� �و+oودة، وا
اCواب �)ن و5)ن؛ ��� �دل ��� أن ا+��o �و+oودة  �ناA�راء، وأ�� رأى 5��� �ذا و�ذا �ن ا�1ور، وأ�� رأى 5��� 

  .$ ��، و���ل ا���م �� ����� ��� أن �+��د �5 ط���� ��ون �ن أھ��� و��دق ��� أ<�ر, اJن؛ �5ؤ�ن �ذك

  

  ا�L��ن ����:� �ن ا�L��ن ��62رة

  

   .ا�)م ����م ور��� $

   .��م $ ار��ن ار��م

   .أ+���ن و��� آ� و���� ���ن، و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن، ����� ���درب ا� ا��د &

��ون ��د ا�وت؛ 75ول ذك �� ���ل ��oد ا�oوت �oن  �ن �روط اA���ن ��& اA���ن ���وم اJ<ر، وھو ���ل �ل ��
 �� إذا �2-وا اروح إ�� أن �+��وھ�ا�ذاب �1ض ا�رواح، و�ذك �� ذ�ر �ن أن ا�)9 �زول �)��9 ار��� أو �)��9


 �o5 ا�oور و�oدد  �5 أ���ن �ن ا+�� أو أ���ن �ن ا��ر، و�ذك �oذاب اo�1ر أو �����o، و�oذك ا�o�ر��oوا�o�ر وا
وا+زاء ��� ا����ل، و�ن ��ب ا�واز�ن، و�ن ��ر ادواو�ن،  ا��<�ت، و�� ��ون ��د ا��ث؛ �� ��ون �ن ا���ب

��� ��نو�ن ��ب ا�راط  ،��+ +��م، و�ن ا�وض ا�ورود وا���ن ا���ود، وآ<ر ذك ا��1رار أھل ا+�� �5 ا

   .وا��ث ��د ا�وت وا�وم اJ<ر: �ل ذك ��� �+ب اA���ن ��، و�د<ل �5 2و�. وأھل ا��ر �5 ا��ر

Cواب   �o5����o أ�oور اo>Jر-و��م ��� $ ����-15د ذ�ر $ ���� �5 �����، و���� �o5 ،ب�o1�ة؛ و�oن ذoك اoCواب وا
�oن ذ�oر ��o  وأ�oCر, �ك أن ا+�� ھ� دار ا���م ا�� أ�دھ� $ ���� �و���9 وذ�ر �� �����o أ�)ه د<ول ا+��، و@

���� ا�� �ؤھل ا��د ��   .��+4، و���ل ��� ا����ل ا

� ��ظo� �oذك اoCواب، To5ذا o2رأت2رأ ا�ؤ�ن ��ك ا���ت �رص ��� أن ��ون �ن أھ���o؛ ���o  إذا�o�� $ ولo2: 

ِو��ر ) َ ْا�ذ�ن آ�:وا و��"وا ا�����Nت أن ��م �:�ت ��ري �ن َ + َِ ٍ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُ َ + َ َ ََ + ُْ َ ُ +َ
ُ����� ا�:��ر �"�� رز وا �:�� �ن A�رة رز �  ��وا  + َْ ً َ ُْ ْ ُ ْ َِ ٍِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ُ َ َ ْْ َ

َھذا   َ
َا�ذي رز :� �ن  �ل وأ�وا �� ������� و� +َ ً ُ َ ْ ُِ َِ َ ُ َِ ِ ُِ ُ َ ْْ ِ���م /�َ ُِ َأزواج �ط�رة وھم /��� ��6دون ْ ُ ُِ َِ َْ َ َ + ُ ٌ َْ ٌ َ َ

 .   

ِو��fر :اذ�ن و���م ھذا Cواب �ظ�م +��� $ �ؤ@ء ) َ ِا�fذ�ن آ�:fوا و��"fوا ا�����Nfت َ ِ ِ َِ + َ َ َُ +ُ ذ�oر �oن أ�oرھم أ��oم آ��oوا  َ
��؛ o�5ل اط���oت و�oرك وأ��م ���وا��o��ت، وإن ��oن اA���oن �o��ل ا����oل ����o؛ ا����oل ا��oا��ر��oت،  ا

�� ��د اA���ن؛ ���ن أ��� �Cر�� وأ��� �ن��   .آ�Cره و��� �ص ��� ا����ل ا

 

�ؤ@ء، وم-������-ذ�ر :  أ�-�و�ذك ��+وأ�oل ا+��o ھ�o ا�o���ن اoذي 5��o�+ . �oت: +��، �oل �o2ل: �1ل  أن ھذه ا
�����،  و��Cر, و<-�ر و5وا�� ����م ���، ��7ل ���� ��� �ر�د، ���1ل ���� �� ��ن ��Cر ���� أ���ر وأ�+�ر وآ��ر وأزھ�ر

����   .�7<ذ ���� �� �����ه و��ذ �� 

�  ھذه ا+�� �7و��فو�ف $��� ��ظ���، 5و���� C� �5ل 2و: 
/َ ٍ�	"م :4س �� أ46. ��م �ن  رة أ��ن َ ُ ْ + ُ َ َ ٌ َْ ُِ ِ ُِ ْْ ْ َُ َْ َ َ
: أي 

 :�و���9، و�ذك �2ل $ ���� ه $ و�� اد<ره�م ��� �1ر �� أ����م @ ����� أ�د، @ ���م أ�� ��س �� أ<�� �� أ<��ه $

��َو/� ��� ا�:4س و�"ذ ا���ن وأ:�م /��� ��6دون َِ��� ��َ ُ ُِ ِ َِ ُ ْ َ ْ َ ْ ََ َ ُ ْ َ ُ َْ َ َ َْ َ ْB ُ ِ .   

َ�ل �� ������ و�ل �� �����ه، و�̂�ن ا��� ��� $ :أي َ�و@ أذن , 5��� �� @ �o�ن رأت إن : ���� و��م ذك �+�) �1و
   . ��ر و@ <طر ��� �2ب, ���ت

م: أي �o�� �ooم �<طoر  �9�o� رىo�5 راهo� د��o����oل؛ �oن ا��o��ء ا��o  �<طر ��� �2ب إ���ن، وم �ظ��، وإ��� �oراه 
 و�ف ھذه ادار - �ن ��ث اA+��ل-��س، ذك ���وره ا� اد<رھ� $، @ ���ورھ� �5 اد���، و���� 5وق �� ���ن أن

   .ا�� ھ� دار ا�را�� Fو��ء

وoو ��oن o�� �o5ض ��oك ا����o�ل ��oء �oن  -��� $ ���� و��م-�5ّل $ ��ض �� 5���، و���5 ا��� : �ذك أ�-�
�U، و�ن �ن ��ث ا��ل���  .�و+ود 5��� �� ذ�ر ا���ھل أو �ن ا

  

  �"�� ا�	��دا��:� أ/Cل �� ��:�/س 
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�-T5ن $ ���-��o�� ل�o2 ،��د�oَز�fن : �� ذ�ر أھل اد��� و��o ز�oن �oم �o5 ھoذه ا ) �وات �fن ا�:f��ء  ُ�fب ا�f� س�f:"�ِ َ َ َ B ُ) + +َ ِ ِ ِِ
ِوا��:�ن وا��:�ط�ر ِ َِ َ ْ َْ َ ِا���:طرة �ن ا�ذھب وا�C4� وا��6ل ا���و�� ََ ِ ِ ِ ِ َِ + َ ُ ْ َ + َ َ ُْ ْ ْ ِْ َ َْ َ+ َ َ

ِوا�:	�م وا��رث  ْ َ َ َ َْ ِْ ْ َ
َذ�fك :Cم �2ل ��دھ�  ِ ِ���fع ا����fة  َ َ َ ُ َْ َ

َا�د:�� ْ B ���� :��د�َوا62رة �:د ر�ك �"����ن :أن ھذا ھو �� �����ون �� �5 ا َِ ِ ِ ِ+ ُْ ) َ َ َْ ُ َْ �ْ ل :Cم �1ول ��� ُ
ْأؤ:��Pم ��6ر �ن   ِ ٍ ْ )َ ُ ُ َِ ْ ُ َ

ْذ��م ُ ِ ٍ�<�ر ��� ����5�ون 5�� �5 اد���: أي َ ْ َ ٌ�:�ت :ِ + َ �َ��ري �ن ��� ْ ِْ َِ َْ ٌ� ا�:��ر f��6د�ن /���f وأزواج �ط�fرةِ َْ + ُ ٌ َ َ َ ُ ََ ْ َ َْ ِ ِ َِ َ
ھoذا : أي 

���5ْ ذ�ر �� ����5س 5�� أھل اد��� ذ�رُھم. ُوأ�� <�ر ��� ز�ن �م �5 اد��� Cوا��م، َ ^ ھoو �+oب أن ��� ھو <�ر �oن ذoك، و َ
�� ��ن أ+رھم وCوا��م ھذه ا+��ت ا�� �+ري �ن ����� ا����oر،  وھو أ��م إذا ���5�وا �5 ا����ل, ����5�وا 5����ا

�م 5��� ��   .وا�� ذ�ر $ أ��م <�دون 5���, �� ���ءون وا

  

  �دد ا��:�ت

  

���oooo و+�oooo ا���oooo�ل  �oooo5�ooooورة اooooر��ن؛ oooo5ذ�ر  �oooo��5 �oooo� ضoooo�� $ رooooد ذ�oooo2تو�oooo�+ 4ooooأر� �ooooأن ھ�:  

���� ���� :ا+���ن ا�و��ن و����� �c��7 ا���ت �5 2و�/َ ِ ِ��:�ن ��ر��ن ِ َِ ْ ْ َِ َ َ
 -ا����oن: أي-؛ ھذا د�ل ��� �و����  

��o� : �fن �����o ا����oر، oCم �o2ل�+oري, ��o أ<oدود �+ري و���M �ن P�ر أن ��ون: �+ر��ن �����/َ ِ ِ  �f�ٍ�fن �fل /�� ِ َِ َ ) ُ ْ
ِزو��ن َ ْ ��  :��د ذك �ذك �2ل. �ل ا�وا�� ا�� ���ن أن ���ور 5��� �و��ن، +��4 ا�وا�� َ:Pن �"� /رش �ط��P���َ َ ُ َ ُُ +ِ ِ َِ ٍُ َ َ

ٍ�ن إ���رق َِ ْ َْ ْ ِ ���إذا : ��oك ا�oرش ا� �o�o�+�ون �����o �ط�o� �o��9ن إ���oرق، �o1ول ا����oء: ����, 5رش ھذا ا���ؤھم 
َھذه ا�ط�9ن ا<���، أ��� �ن اA���رق وھو <�ص ا�ر�ر، وھو أ��م �� ُ���ُس، �5�ف ���ت ��T5 أذ وأo�ن، ! �ظ�ھرھ�؟ ْ

�oo��5 ونo9��� ذيooُأو ��o�+ �ooو��م ���oo ھooذه ا�oُرش ا��oo �ط�oo� �oo��9ن  ,����oدون ���oo ظ�ooورھم: ����oo, ھoذا ���ooؤھم ا ْ

َو�:� :إ���رق، Cم �1ول َ ٍا��:��ن دان َ َِ ْ ََ + ْ
 .   

��+����oول ا��oدي، @ ����o+ون إ�o أن ���oدوا اo�+ر  2ر�ب �5: دان ����, �Cر ا+���ن: ����ھو ا�Cر، +��ھ� : ا
َ طو/��f :�1و� �5 آ�� أ<oرى و�+��وا �ل �7<ذون و��1ط�ون ���؛ ُ ُ ُ

 �f�:ٌدا َ ِ : ����o, ھ�o ا�o�Cر ا��o �1طoف :ا1طoوف َ
  .�ل و����ول�ؤ

  

  أزواج أھل ا��:�

  

��o�� ولo1�5 م؛o�+ن أزوا� ���5 ��ن :وھ�ذا �� ذ�ر $ ����f/+ ِ ِ �fNرات ا�طfرف ِ ِْ َ+ أزوا+�oم o��2رات اطoرف، : أي َُ
��د ����ھ� إ� P�oره، وو��oت �o5 ا���د�oث و�o5 اo��� 5) � ,�ظرھ� ��� زو+��: أ��� �2رت طر��5، ����: �����

و���oء +o����، و�oذك ھo� �oرى , �رى و+�� �5 �درھ� ���رآة �oن ���oء �oدرھ� إ��: �7و��ف �C�رة؛ ��� 2�ل
�رآة �oن ا���oء و+��� �5 �دره�o� .،مoظ�
 �o� ��2�oن وراء ا��oم، و�oن وراء اo�ُ رىo�ُ �o�7� ت�oوو�n  ن وراءoو�

َاُ��ل، و�    .�ن ا����� وا���� و�� أ��� ذك: � ذ�ر ����� �ن ا��ل أيْ

ْ�م :وھ�ذا أ�-� و��ت ���7ن �ن إ:س  �"�م و? ��ن َA�ط�` +َ َ ُ ْ ٌ ُ ََ َْ َ ْ ْْ ِ �� ا��o  �5ذا ��و�ق ����د إ� أن ����وا ا����ل ِ��ا
   .5��� ��ذا اCواب ا�ظ�م��ظون 

  

  أ:��ر ا��:�

  

���� ��� :و�� ذ�ر أ�-� �ن ا����ر ا+�ر�� ا�� 5���؛ �1و�/َ ٍأ:��ر �ن ��ء ;�ر آ�ن ِ ِ ِِ ْ َ ٌ ََ ٍ ْ ْ َ
@ ��U�oر وoو ط�oت : ���� 

ون ��U�ر: ��1 أ���� �5 ا1دح �7�ن، ����  إذا�<)ف ��ء اد���، ��T5, �دة ��9�1 �وراU�� ��9�رة، �o�5ء ا+��o , �ظ�ر 
   .�و�� �ذ�� ��ون P�ر آ�ن �4

و�ن إذا أ<ذ �oن ��oك ا����oر �o5 ا�o2داح و��o1 أ��� @ �o�T5 ،�o�7�oن و@  ���وم أن ا����ر ا�� �+ري @ ��U�ر،.. ھذا 
ٌوأ:��ر :��U�ر؛ �ذك َ َْ َ

َ�ن ��ن �م ���Mر ط  ْ + َ ََ َ ََ ْ ٍ ْ ِ��	ُ ُ �، @ ��oزم أن  ���1 ��� ط��� ا�ذ�ذ، وو �o� �o1دة ��oن ��oء ْ�o�� $
�oو�� ،��o�� $ �o�ر+� �o�� وا��ت �ل��ٌوأ:��fر :��o�ره ��ون �ن -روع ا َ َْ َ

َ�fن f�6ر �fذة �"��fر��ن  ِْ ِ ٍ+ َِ ٍ ِ+ َ �o�ت �<�oر  ْ
�� :اد����/ ?َ ِ َ

َ;ول و? ھم �:�� �:ز/ون  ُُ َ ْ ُْ َ َ َ ْْ ٌَ َ
 ��o�� 1ول�: �f�Iًو� َْ َ

َدھ� f� ? �f��	ون /��fM� �fوا و?  ْ َ ََ ً َ ُ َ ْ َِ َِ ً �fذا��ًَ + �oرا�� : أي ِ
�U�oر ا�o1ل، و��o  �5 �9وس، و@ ���ل 5�� �� ���ل �5 اد��� �ن ا�Uو، و�ن ا�ذب، و�ن اUول اoذي ھoو ��ر�و��
   .أ��� ذك
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ٌوأ:��ر :و�ذك َ َْ َ
 �4N� ل�ن ��ًّ َ ُ َ ٍَ ْ . �o�ٍف o�س 5� �o� �o�o�و�� و@ � �o��oدره: أي, أ�� �P �5�� ا�راب، ����o: أي ِ

   .ا��ر�� ا�� ���ن أن ��رب و���ور �و+د �5 اJ<رة؛ وإن ���ت �و+ودة �5 اد��� +��4

 

  ��س /. ا�د:�� ��� /. ا��:� إ? ا����ء

  

�س �5 اد��� ���o5 �o ا+��o إ@ ا����oء، ����o: أ�� �2ل ورد �ن ا�ن ���س:  �o5 فo��>� �o���أ��o��� �oق �o5 ا@�oم، و
ا+�� أ�+�را، �5��ت �7�+�ر اد���؛ o2د ذ�oر $ أ�وا�o� �oن أ�o+�ر ا+��o؛  ا�9�1ق �5���� 5رق ���ر، T5ذا �ر��5 أن �5

�� �1و���: ����/َ ِ �� و:6ل ور��ن ِ��/ٌ + ُ َ َ ٌَ ْ َ ٌ ِ َ
و�oن  �و+ود �5 اد��� و�و+ود �5 ا+��o، و�oن ����o1ن �o5 ا@�oم؛: ا�<ل 

�س ھو 2ر���o و@ ،��+�<oل اoد���، �oذك ار��oن اoذ ������ 5رق ���ر، 5رق ���ر 5��� ����ق ����م أو �<ل ا �oي ��1ر�
�� أ��o �ظ�oر أي ذ�ره؛ ار��ن أ�-� �و+ود �5 اد���، و�و+د �5��o��oء ���oر؛ ���o : اد��� �5 آ<ر اد��� �2ل 2��م ا

��� ����� ���7ون �ن ار���� اوا�دة إن :$ ���� و��م �2ل ا��+� ���رك �5 ارزق �5 آ<ر اد���، وأن ا��� $ 

اJن،  ھذا �و+د �5 اد��� وإن ��oن oم �و+oد. �� ��ون ��<��� �ن ��رھ����7ون ����، Cم ��2 :���� و���ظ�ون �����1
   .@ �ك أ�� أ�ظم وأ+ل! �5�ف �ر��ن ا+��؟

���oرا �o5  5��� أ�����، وھ� أ�-� �و+ودة �5 اد���، و���� ���ق �5 ا����ء، و�<��ف ا<�)�5 و�ذك ذ�ر $ ���� أن
� أنا�9�1ق، وھ�ذا �1�� ا��Cر؛ 15د ذ�ر ��� $: ��/ِ ِ�ن �ل /���� زو��ن َ��ِ َ ْ ََ ٍُ ِ َِ ) �o�T5 , �ل ا�وا��o �و+oودة �o5 اoد��� ْ

   .�و��ن، و�ن ����� و��ن �� �و+د �5 اد��� 5رق ���ر :��ون �5 ا+�� ���� زو+�ن ����

  

  ط��ب ا��:� ? �:�م

  

����o و��oم، و�oذك  و��دق �o� ��7ق ���o أ<�oر ��o ا���o, أن �ؤ�ن ا��د ا���م ��ذا: وا���ل �ن ھذا ��� $ ��o�
إذا ��oور أو ا���o-ر oCواب $ . 5��o� �oل � �o�o1در ����o أ�-� ����� ��� أن �ط�oب ا+�o�� �oل � �o�o��ط���، و��oذل

ورد  �ؤھ��؛ ��ون �ن أھل ھذه ادار ا��o ھ�o دار �را��o $؛ ���o����ل ��� ا��ل اذي  َو����� م �1̂ر 2راره ���
�+�ت �+�� ��ف ���م ط����؟: �ن ��ض ا��ف أ�� �2لُ ْ ِ    !ھ�ر���؟ و�+�ت ���ر ��ف ���م! َ

���  ا+�� إذا ط���� و��+ب ��� 5���، و�رف �� أ�ده $ �����ا�5 �o�����T5 ، ��زه ا�وق إ� أن ��د45 ������ل ا
��� ��ل �+��� �����1 ذك �����o و��oم-�5 �د�ث �o��ور أن ا���o . ا���م اذي م �<طر  $ ��o�-ل�o2 :  ؤ��o�

،��+ھل رأ�ت �ؤ�� o2ط؟ ھoل �oرت �oك : �� ا�ن آدم: 5��1ل � �7�7س ا��س �5 اد��� �ن أھل ا+��، 5��Uس �P�� �5 ا
وo2د ��oن �o5 اoد��� �)�o� �o2و��ت  رأ�oت �ؤ��o، و@ رأ�oت �oدة، و@ �oرت �o� �oدة @ �� رب، ��o: �دة 2ط؟ 5�1ول

 وا������ و15را و�ر-� و��و ذك، و�ن ���� ذك ��� إذا أد<ل �5 ادار ا+��، و��o�� و�ذا�� وآ@��، و�)�2 ا��)ء

  .�� ھو 5�� �2ل ذك �ن ا�دا9د وا��ن وا�5Jت، ����� �� ھو 5�� �ن ھذا ا���م

  

4�ِت ا��:� ����� +   �رهُ

  

 ���َو�ذك أ�-� 2د �̂�ن ا ��ل إ��� و@ ������1 إ@ ��د أن ��ر   أن ھذه ا+�� ��ت �����ره، ��-��� $ ���� و��م-َ
����1و��ت، و��� أ�راض و��ھ�ت و�دا9د؛ ا��)ء �ن $ ����، وا������  �� ا��و��ت، وأن ���ل ��� �دا9د، وً

�o؛ ھoل ����oل +����o و��oم أن أھ���2 �o�oل؛و���oر، أم @؟ �5 $ ��o� �o���o5 ا�oد�ث  �o�� �oت �����oره، وأ<�oر ا
�ن : 5�1ول �� رب �ن �م؟: إن $ ��7رك أن ���ث �ن ذر��ك ���C إ� ا��ر، 5�1ول :Jدم ���� �1ولأن $  :ا���ور

�ن ا�C�ر �ن ا��س  ك إ@وا�د �ن ا�ف، و�� ذا: ���ب ا+��   ووا�د �5 ا+��, �ل أف ������9 و���� و���ون
و����ون إ��� و�� ���ت ا+�� ��ت �����ره، ��T5 �1ل �ن  ����ون ا��وات ا�� ��ت ��� ا��ر، �5��ر ��ت ����وات،

  .����ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooل ��ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooك ا���ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooره

�� <�ق ا+�� أ�ر +�ر�ل: �5 ��ض ا���د�ث �� �oن ا��o�م 5��ظر إ���، �o��5 �ظoر إ���o و�5 �o��o أن �ذھب أن $ ���
 اذھب ��5ظر إ��� ���5 �ظر، وإذا ھ� 2د: إ@ �د<���، �75ر 5ُ��ت �����ره، �15ل � �� رب، �� ظ��ت أ�دا ���4 ���: �2ل

ا���oره ا��o ���ط�o� ،�o�� �o  �� رب �� ظ��ت أ�دا ���ل �����o أو �oد<���؛ وذoك �oCرة: ��ت �����ره؛ ر+4، و�2ل
���oره؛ �5رo� �o�5ذك أن ر���o����� إ@ �ن ��ر ��o�� �oك ا -�����o�- �o�� �oو�ط��� �o�+ أ�ر�7o� �oن �o��رع إ�o ھoذه ا
  .��1 وأ<�ر�� �Cوا��� ���ط���؛ ��� ��ون �ن أھ���

  



 213

  �4Nت أھل ا��:� 

  

�ُو��ر�وا :و�ذك أ�-� أ<�ر�� �7ھ��� اذ�ن ����1و��� �5 آ��ت �C�رة، �Cل 2ول $ ��� َ ْإ�� �4Mرة �ن ر��م َِ ُ ) َ َ َْ ِ ٍ ِ ْ َ ِ �f:و� ٍ + َ َ
�� ا����وات وا�رضCُ�ر ْ َ َ َ + َ ُ ْ ََ ْ ِأ�دت �"����ن ا�ذ�ن �:4�ون /. ا��راء وا�Cراء ُ ِ+ + َ + + ُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ +ُ ْ ++ ْ ْ ُ

ِوا���ظ��ن ا��fMظ وا�	�f/�ن �fن ا�:�fس   ِ+ ََ َ َ ْ ََ َِ ِ ِْ َ ْ َْ

Bو� ��ب ُ َِ ُ َا����:�ن وا�ذ�ن إذا /	"وا /���� أو ظ + َ َ َْ َ َ ْ َُ ً َ ِ ِ ِ ُِ + ِْ َ ْ"�وا أ:4��مَ ُ َ ُُ ْ َ َ
َذ�روا �  + ُ َ َ

   �o��إ� آ<ر اJ��ت، To5ن ذoك ���o د�oل 
ْأ�fدت :ھoؤ@ء ا��o1ون 5-ل ھذه ا+��o، و�5 �o���o، وأن أھ���o ھoم + ِ ��fن ُ��"�َ ِ ِ+ ُ pوأن ھoذه �����oم؛ �oث ���o2ل ���o أن  ْ

 ّا+��، و�ذك أ�-� �� أ�� رPب 5��� ذ�ر �� ��ول ��ن ا���د و����� �ن ھذه ��<�ق ���ك ا���ت؛ ��ون �ن أھل ھذه

�T5 �1��   .��ظ� ��ذا اCواب ا�ظ�م � �Tذن $ا��روھ�ت و��وھ�، T5ذا ��ر ا�A��ن ��� ھذه ا��وى و���ل ا

  

  A�ن ا��:�

  

^و�oذوا أ�oوا�م؛ ���oم �oد2وا �7oن  اذ�ن �ذوا أ��o��م  �o5��o�ل $، و��ر-oوا �o�1ل،. ���وم �C) أن �ن ����C ا+��د
�+إن :����Cّ ا+��، �د2وا 2ول $ ��� ِ If� م��م وأ�fوا��f4:ؤ�:�ن أf�ن ا�f� رى�fا� �َ َ َِ ْ ُْ َ ْ َ ُ َ ُ ََ ُْ ْ َ َْ َِ ِ ِْ َ ُن ��fم+ ُ َ + �f:َا�� + َ ْ

�o1د �o�ن  o�5ذا 
َا��رى ا�ؤ���ن و��ن ر��م، َ �م ْ�f4:ن ا��ؤ�:�ن أ�ْ ُ َ ُُ ْ َ َ َِ ِ ِْ ْ

� وا�49�o ھoو�oدأ �����oس  �o�� $ وoري ھ��o� oCم ����oوال، ا

ًو�fدا ا�ؤ��ون، وا���4o اo���� ھ�o ا��oس وا��oل، وا�Coن ا+��o، واوC��o1 ا��oب اo���و�� ْ �f/ �f. ا��fوراة  َ� �f�"�ِ ِ َِ ْ َ ْ َ+ ًّ َ
ِواL:��ل وا��رآن ْ َ َُ ْ ِْ ِ ْ ًو�دا �5 ھذه ا��ب: أي ِ ْ َ ��� ��"�ًّ َ ْ َِ َ

و�دھم ��ذا، ���5 أن �د2وا ��ذا و���وا أ����م ���o ر��oم،  
وا ��د ذك 2د�وا�o2م، و�ا��o؟ ا�ر ��oف �<o�ر دار: أ����م ر<���؛ ر<�ت ��دھم أ����م، ور<�oت ��oدھم أ�oوا

��ذا @ ��ذل ا�Cن �o�� �o5�ل  ��ف �<�ر ا+��؟ أ����� وأ�وا�� ر<��� ������ إ� ا+��؛ ا�� ھ� ���� ،���� $
� ھذه ا���� ا�ظ���؟ وھ� ���� $���.   

���� و��م $ ��� �����، أ@ إن ���� $ ا+�� :�1ول ا�P $ ���� م أ@ إن�1   :و�1ول ا�ن ا

 

 ِ�ـل أ:ـت ;���� �"� ا���ـ
ن ِ� ا�ر��ن ��ت رN�6��ـ� �ـ"	

�� ِ/ـ. ا��ـف إ? وا�ـد ? اA:ـ�ن �ـ� �ـ"	� ا�ر��ـن ��س �:��

  

�o� نo���، و�P ���� $، وھ� ����ن  ��5 �Co���o إ@ أھ���o، ھoم اoذ�ن ��oذون ا�Coن ر<���o؛ ���oل �oم ھoذا ا���
  .ا�ظ�م

  

  ا�����ون /. ا�:	�م ا�6روي

  

ا����oر�� ��oض ا��oوس، ��oض  و��ذه ا+� @ �o����oظ�ون ذoك، وoو, Cم ��رف أن ا�ؤ���ن اذ�ن �د2وا ��ذا اCواب
��ون ا+�� @ ���� ��Cرھ�؟ و@ ���� ������؟ و@ ����  ��ف ��ون ھذا �5 ا+��؟ ��ف: ا��وس و��ض ا���ك، �1وون

إ���o؟  ج إ� ��1؟ �ن P�ر أن ����ج ا��+�ر إ� ��ر +داول ���1ا����ر �ن P�ر أن ���� ������؟ و��ف ��ون ھذه
, ��U�ر؟ و�� أ��� ذoك، أ��oر ذoك �C�oر و��ف ��ون ھذه ا��Cر ��د� دون أن ���د إ���؟ و��ف ��ون ا��Cر ھ���� @

   .و@ �زاون ُ���رون �Cل ذك

��o�� ! �o�م اo>Jرة ّ��ون ���7oم �o���ون؛ أ��oروا��ض اA<وة �5 �1د�� ��ض ا��ب أن ��ض ا�)�دة اoذ�ن ��o ذ�ر
��   :�ظم ��-�م �2�دة، �1ول �5 أو

  

َ�دي /. ا��:�ن أن ��"� أ�ـ�ور و�ـن أ�ل ���. �"��6:�ث أ:�رت َ+ ُ 

  

   :�د<��م ا+��، وأ�� �����م 5���، أ��ر 2ول $ ���� أ��ر أن ��ون $ ����! ��وذ ��&

َ��"ون ْ َ ُ+
�� �ن أ��ور �ن ذھب �/ٍ ِ ِ َِ ْ َْ َ َ َِ �م /���f �ر�fرَf�ؤا و���fو�ؤ� ٌ َ َ ُ ُ َ َ َِ ِ ِْ ً ُْ ُ

o-�ف ا�o1ول ؛ و��o ذاك إ@  ,�o5ر��أو , و1�oص ا
ذك ا�ر�ر، و�� أ��� ا���؟ وا��� إ��� ����� ا���ء، و� ��ف ���ور أ��م ����ون ھذا: -�ف ا��ور؛ ��ث �2وا

ْذك ��ز���، و��o َدروا � ����o أھoل ا+�o�� �oذا �oرا���م، و���o د�oل ������o�� �oم و��o� �oر�5م، َ�o�� $ ن  أن�ذo�5
����ooooooo و��oooooooم، و�oooooooردون <�oooooooر $ ��ooooooo� �ooooooo��  .$ ُ���oooooooرون ذoooooooك ��oooooooذ�ون $، و��oooooooذ�ون ا

  ! طو�� ��ون ��)؟ ن ا<��� اوا�دة��ف ��و: و��-�م ���ر ذك ا����Cرا؛ ���7م �1وون
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���� :���� �ٌ�ور :�5 2و �Nورات /. ا���6م ُ�ِ َ َ ُ َِ ِْ ٌ ْ
  �o��5 �و��ف ��ون ��دھم ���رة ���9 ��ل أو ���رة أف ��ل؟ 

م ���oم �ذا�����oوا أن o2درة $ @   أ�oن ��و�oون؟ 5�o���ظ�ون �oCل ھoذا و�ردو��o،و�ذا؟ إذا ��ن ھذا 5رد �5�ف �� �oو�
وا�4 ا�ط�ء، وأ�� @ ��+زه أن �د<ل ا+�� أھ���، وو ���وا  ���ط، و@ ���ور �� �<��1، وأن $ ���� وا�4 ا�-ل،

��o�� �oض،  ]�، و@ �-�ق ��-�ما�)��ن، �� �����م إ@ $ ����؛ �+�ل �ل ���م Cوا�� ����� أوف ا�وف وأوف
و��ط��م �� ����ون؛ وذك ���o د�oل ���o  وو ����دت أ�����م؛ �1در ��� أن �+���م �5 أ2رب ���ن و�5 أ2رب �ظ�

@ ��T5 ظ���؛���+زه ��ء و@ �7o� ��U�oن �oن �7oن، �oؤ�ن ا�o��م �oذك و@ ����oت إ�o  ���ل 2درة $، و��� ���ل 
   .ھؤ@ء ا��ذ��ن

  .�4 إ� ا1راءة���

  

  4N� :	�م ا��:�

��ن، وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن؛ ����� ���د و��� آ� و���� . ��م $ ار��ن ار��م��ا��د & رب ا
  . أ+���ن

��oد ر�o� �oن ��oرق �o2ل: �د��C ز��oد �oن ����o2 �oل: �د��C ���د �ن ا���س �2ل  -ر��� $ ����-�2ل  ��Cدo� : ��Cدo�
�ر�oرة ��o-�ء �oن �o��7� �-o5 : �2ت @�ن ���oس ��o أرض ا+��o؟ �o2ل: �2ل: �� ز��ل �ن ���ك أ�� ��4 أ��ه �1ول<

o�س 5���o� �oس و@ : ��5 �ورھ�؟ �2ل: �رآة، �2ت �oإ@ أ� �oك �ورھ�� ا�� ��ون �2ل ط�oوع اo��س �oذ��أ�� رأ�ت ا
ي ��� أرض ا+�� ������ @ ��o�ض ھ�ھ��o و@ ھ�ھ��o2 ،�oل @، و���� �+ر: ��5 أ���رھ�؟ أ�5 <دة؟ �2ل: ز��ر�ر �2ت
�� �  . �و��: $ ���

��� �ن �2دم �2ل: أ<�ر�� ��د ار��ن �ن ���د �ن ���د �2ل: �2ل ��Cد $ : �د������ت ����ن اCوري ��7ل ���د �ن 
-�ن ���ل �ن أ�� از�راء �oن ��oد $ أ<�ر�� أو �د��C ���� : �� أ�� ��د ار��ن أ�ن ا+��؟ �2ل: ھذا ا�د�ث، �15ل

���  . ا+�� �5 ا���ء ا����� ا���� وا��ر �5 ا�رض ا����� ا����:  �2ل-ر-� $ 

أ<�ر�o� : �oد��C او�oد �oن �o��م �o2ل: �د��C او�د �ن ���� ا���� �o2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��رث �2ل: �2ل
�ن �ر�ب �ن أ���� �ن ز�د ���د �ن ���+ر �ن �����ن �ن �و ��-������� و��م-  �ن ا��� -ر-� $  $ ��� - 

��o�Cن �oن ��o�د �oن ا�oن : �د��C أ��د �oن ا�oرج ا���o2 ��oل: و�د��C أ�و ��ر أ��د �ن ��رو �2ل: �2ل.. �2ل ��Cدo�
��C �ر�oب أ� �o�4�o �د: �د��C ���د �ن ���+ر �ن ا-��ك ا���5ري �ن �����ن �ن �و�� �2ل: �C�ر ا���� �2ل

����o و��oم:  �1ول-ر-� $ ���-أ���� �ن ز�د  $ ��o� $ ولo�ل ر�o2 :oأ@ ھ @ �o�+ل �o��ر إ�o ا+��o؟ To5ن ا
<طر ��، ھ� ورب ا���� �ور ��F�o، ور����o��� �oز، و�o2ر �o��د، و��oر �طoرد، وo�Cرة �o-�+�، وزو+o� �o���ء 

وا�o2 ،�o��� �o��� �o��� �o5 �oرة و���oرة و��-o>، و����5 و�����رة �5 ��1م أ�د، �5 دار �C� و��ل ،����+ : �o� ،مo��
  . ھذا �ظ �د�ث أ��د �ن ��رو إن ��ء $ : �2ل ا1وم. إن ��ء $: 2ووا: ��، �2لر�ول $ ��ن ا���رون 

�oد�o2  : ��Cل�oد ��C�oو�س �oن ���oد ا�oؤدب: �د��C ���د �oن ����o ا��<�o2 �oل: �د��C �و�� �ن ���د ا�زار �2ل: �2ل
���o-�د��C ��د اط��9 أ�و �+�ھد �ن ��د ار��ن �oن ���oط �oن ا�oن أ��o أو�o5 : او�د �ن أ�� Cور �2ل $ �o-ر- 

�oزوج ار+oل �oن أھoل ا+��o أر���o آ@ف ��oر، و���C��o آ@ف أ�oم، و���o9 : �2ل ر�ول $ ��� $ ����o و��oم: �2ل
�o��C�� قoo9(>ooم �o��4 ا �o��وات �زoo�7� �1ن�o5 ،م�oo�أ ���o� لoo� �o5 ن���oo+�5 وراءo� : نooد و��o��� (oo5 داتo�>��ooن ا

���ت 5) ��ؤس، و��ن ار��  . ا-��ت 5) ��<ط و��ن ا�1���ت 5) �ظ�ن، طو�� �ن ��ن �� و��� � ا

��د $ �ن ��ر �ن أ��ن �2ل: �د��C أ�و ���� ا<��� �2ل: �2ل ��Cد� :o��oن ��oد ا��oك �oن أ�+oر  �o�أ�و ���و ��Cن �د
����o و��oم:  �o2ل-ر-� $ �����-Cو�ر �ن أ�� �5<�� �ن ا�ن ��ر  $ ��o� $ ولo�ل ر�o2 : إن �o�+أد��o أھoل ا

��ز� �ن ��ظر �5 ���� أف ���، �oرى أ��o2ھ� �� �o�oرى أد��ھ�o، و��ظoر �o5 <د��o وأزوا+�o و�oرره، وإن أo5-��م 
�ن ��ظر �5 و+� $ �ل �وم �ر��ن  �  . ��ز

�د��C : �د��C ا�ن ��دي �2ل: و�د��C أ�و <���C �2ل: �د��C ���د �ن ���� �2ل: �د��C ھد�� �2ل: ��� �2لأ<�ر�� أ�و �: �2ل
���-���د �ن ��Cت �ن أ�� را45 �ن أ�� ھر�رة  �����o و��oم:  �2ل-ر-� $ ��� $ ��� ����oن �oد<ل : �2ل ا
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��ن رأت، و@ أذن ���ت، و@ <طر ��� �2ب ��ر  @ �� ��+ا+�� ���م؛ @ ��7س، @ ���� C���� و@ ���� �����؛ �5 ا
 .  

���م و ��� �2@: أ<�ر�� ���د �ن ���� ا�روزي �2ل: �2ل ��Cل: �د�o2 و��o+�oد��C : �د��C ھ��م �ن أ�� ��oران ا
���� و��م �2ل $ ��� ���ا<��� درة �+و�5، طو�� �5 ا���ء ��ون : أ�و ��ر �ن ��د $ �ن 2�س �ن أ��� �ن ا

  . ��)، �5 �ل زاو�� ���� أھل @ �راھم اJ<رون 

M : �د��C ا1وار�ري �2ل: �د��C ا�-ل �ن ا���س �ن ��ران �2ل: �2ل�o� �oن أ�o��د��C ���� �ن ���د �ن ا���ش 
�ن أ�� ھر�رة -�������o و��oم:  �o2ل-ر-� $  $ ��o� $ ولo�ل ر�o2 : �oن أ��o� �o�+إن أول ز�oرة �oد<�ون ا

��� أ�د -وء �+م �5 اo���ء، أ�o��ط�م اoذھب و�+��oرھم ا�oوة،  ����C@ و+وھ�م ��� �ورة ا�1ر ��� ا�در، وا
 ��  . ��Uوطون و@ ��وون و@ ���<طون و@ �����ون، �ور��م ��� �ورة آدم <���ن ذرا

���ت : ��ر�� �2ل�د��C ا���ش �ن ����C �ن ���1 ا: �د��C و��4 �2ل: �د��C ا1وار�ري �2ل: �د��C ا�-ل �2ل: �2ل
ل �oن أھoل ا+��o ��طo2 �oوة ���o9 إن ار+o: �2ل ر�ول $ ��� $ ���� و��oم:  �1ول-ر-� $ ���-ز�د �ن أر2م 

  . ر+ل �5 ا��ل وا�رب وا��وة وا+��ع 

���oر �oن ��oد ا+��oر : �د��C ���د �ن ا��ن �ن ��o� �oن �1o�ق �o2ل: �د��C إ���ق �ن أ��د ا��ر�� �2ل: �2ل ��Cدo�
�oن ا�o�ن �o2ل: ل�2 �o���> نo� ن�o�7ت أ��o ھر�oرة : �د��C اo�-�o�� $ �o-ر-�o:  و��oران �oن ��o�ن �oن 2و

ٍو����ن ط��� /. �:�ت �دن  ْ ََ َ َ ) َ َ َِ ِ ِ+ ً ���� ر�ول $ : �15@َ ����� ا<��ر �1طت، �7- �o��� $ ��oم��o�ل -و�o15  : ر�o2
 �o5 ،راء-o> ردةoن ز�o� �o��� ون��o� ل دارo� �5 ،2و�� ��راء��ون دارا �ن ����1ر �5 ا+�� �ن ؤؤة، �5 ذك ا
�ل ��ت ���ون �ر�را، ��� �ل �ر�ر ���ون 5را��، ��� �oل o5راش ا�oرأة �oن ا�oور ا�o�ن، o� �o5ل ��oت ���oون 

�ون و���� وو����، 5��ط� $ �ز و+ل ا�ؤ�ن �ن ا1وة �� ���7o ��9دة، ��� �ل ��9دة ���ون و��، �5 �ل ��ت ��
��oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo��ن ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooP �oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo5داة وا�ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooدة  .  

�oد ��C��o�د �oن ��oد : �د��C ا���س �ن ��د $ ا������o2 �9ل: �د��C ���د �ن أ��د �ن ھ�رون ��ر �ن رأى �2ل: �2ل
�ن ا��ن �ن أ�س : $ �ن د���ر اد���1 �2ل M��� 4 �ن�ر��2ل ر�oول $ ���o $ :  �2ل--� $ ���ر-�د��C ا

إذا ا��1ر أھل ا+�� �5 ا+�� ا���ق اA<وان إ� اA<وان، 5�o��ر �oر�ر ذoك إ �o�oر�ر ذا �� �o���1��oن، : ���� و��م
  . ��oooo أ<oooo� ،�ooooذ�ر ��ooooث ���oooo5 �oooo �و-oooo� 4ooooذا، oooo5د�و�� $ oooo�Pر �5 : �oooo���ooooد�Cن ��oooo� �ooooن �oooo5 اooooد���، 5�oooo1ول

�د��C ����ن �ن ����� : �د��C أ�و �و�� ا�روي إ���ق �ن إ�راھ�م �2ل: ��� و أ�و ا�1�م ا�Uوي �2لأ<�ر�� أ�و �: �2ل
���o ا���oر : �د��C �طرف و ��د ا��ك �ن أ�+ر و �+�د �ن ���د ���وا ا�o2 ����oل: �2ل ���o� نo� رةo�U����oت ا

 ���أي رب أي أھل ا+�� أد�� :إن �و�� ���� ا�)م �7ل ر�� ���� �15ل:  �2ل- ��� $ ���� و��م -�ر��5 إ� ا
��ف أد<oل وo2د �زoوا ���oز�م وأ<oذوا : اد<ل، 5�1ول: +��، 5��1ل �ر+ل �+�ء ��د�� د<ل أھل ا+�� ا: ��ز�؟ �15ل

oك ھoذا و� : �o�C��o رب ر-o�ت، 5��o1ل: أ�ر-� أن ��ون ك �Cل �� ��ن ��ك �ن ��وك اد���؟ 5�1ول: أ<ذا��م؟ 5��1ل
����o: ر-�ت 5��1ل: ��� أر�4، أر-�ت؟ 5�1ول �o�ل �و�o15 ،ك�����o :  اo�)مT5ن ك �4 ھذا �� ا���ت ���ك وذت 

�o�ن : إ��ھ�o أردت و��7oدCك ���oم: رب أي أھل ا+�� أر45 ��ز�؟ 5�1ول (o5 ،�o����Pر�oت �oرا���م ��oدي و<��oت 

 �	"م :4س �� أ46. ��م �ن  رة أ��ن : رأت و@ أذن ���ت و@ <طر ��� �2ب ��ر، و��داق ذك �5 ���ب $/ٍ ُ ْ + ُ َ َ ٌ َْ ُِ ِ ُِ ْ َْ ْ َُ َ َْ َ َ

َ�زاء ��� ��:وا �	�"ون  ُ َ ْ َ َ ً َُ َ َِ .  

��� �ن ا��ذر �2ل: �د��C ا�ن اط�را�� �2ل: �2ل ��Cل �2ل: �د�-�-ن ر+oل �oن ��oب �د��C ا���ش �: �د��C ا�ن ا

�oون :  �2ل-ر��� $ ��� ���o� لo� �o5 ،���o� فo�ؤ�� �Uدا�9 �5 ����ن أ ����1إن أد�� أھل ا+�� ��ز� �وم ا
�س 5��� رذل  ،��س ��J<ر، �+د J<ره ذة ��� �+د �و 

  

�oأ�� �o���+� نo�ث وردت �o5 ا�رP�oب، و�o5 أ��د�o ھ�ذا T5ن ھذه ا���د�ث؛ ���� �� ھو ���M و���� �� 5�� ��1ل، و
�، وoo2د ��ooن اoo��ف  oo5-�9ل ا����ooل ا��oo إذا ���ooت ��ooن �ooC �ooواب وأ+ooر ��ooد�oo�� $- $ مooر��� - �oo5 ددون�oo� 

 وo5 �o5-�9ل ا����oل ��To5م �روو���o, وا�رام، وأ��o إذا ���oت �o5 ا�رP�oب وا�رھ�oب ا���د�ث إذا ���ت �5 ا�)ل
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ذك T5ن ا�C�ر �ن ھذه ا���د�ث   �� ����ون ا�1رئ ��� ا�����د ا�� رووھ� ���، و�4و����ھ�ون �5 روا����، و�C�را
M���ا���دھ� أھ���، و��رت �ر+�� ������ن �5 ز��ن ا�ؤ��ن ��  أو �5 ا��ب ا����دة ا��, �و+د � أ�ل �5 ا

  .و5��� ��دھم

  

ٌ��� �ول :	�م ا��:� َ ُ  

  

ا�را��، وأن أھ��� ھم اoذ�ن ��oروا  �� و�د ���ده ا�ؤ���ن ��ذه ا+��؛ ا�� ھ� دار�7<ذ �ن ھذه ا���د�ث أن $ ��
ر+�ء ا��ول �����؛ ��و�وا �ن أھ��� و��ظوا ��ذا اCواب، T5ن ھoذا  �5 ط����، وھم اذ�ن أر<�وا أ����م وأ�وا�م

   .ا�+ر ا�ظ�م ر ���� ��� ���ل ��� ھذا�ظ�م، دا45 �ل �ن ���� و�ل �ن 2رأه إ� أن ���7 ��� �1د اCواب Cواب

�Uت، و�ن ����د�����oف : إذا 2�oل. $ ���� �2در ��� �oل ��oء: ذك، أو �1ول 2د ورد �5 ھذه ا���د�ث ��ء �ن ا
  ��ظooooooooooر oooooooooo� �oooooooooo��� �oooooooooo5��رة أooooooooooف ��ooooooooooم؟ ��ooooooooooون أد��oooooooooo أھooooooooooل ا+�oooooooooo� �ooooooooooن

��4��� ا����: ���� ���وم أن ا�رض 2د �1ط4 �5 ��وات �2���،o1ط� �oدواب أ�o���oن أن ... د ��� ا�ر+oل أو ���o ا
��oم، وأن  ���� �5 ��ر�ن ��� أو ��وھ�، �5�ف �4 ذك ��ون أد�� أھل ا+��o��� �o وأھ�o� �o��رة أoف �1ط4 ا�رض

   !ھذا ھو أد�� أھل ا+��؟

�� :2د�ر، و2د أ<�ر $ �ن ا+��؛ �ن �ر-�� إن $ ��� �ل ��ء: وا+واب أن �1ولCَ�ر ُ ْ ُا�f���وات  َ َ َ ُوا�رض+ ْ ََ ْ
 

ْإذا ��ن ھذا �رُ-�� �5�ف ��ون طو��؟ �o1در ���o أن �و�4o ھoذه ا�رض وأھ���o و�oن  وأ�o-� أن $ وا�4o ا�o-ل،! َ
�ن 2در $ �����، و�و�4 ا���وات، و�و�4 ا+�� إ� أن 4�����+� أن ��ون �ن أھل ا  , �و���ل �����، وو �� إ

اJن؛ ��o أ�oري  ا+�� �و+oودة 2د ذ�ر $ ���� أن. ��ر�5، ��رات أ-��ف �� ��ر�5 وأ-��ف أ-����5 ��رات ��
 ������� و��م-�� $ ���-�ْو��د : �2ل $ ��� َ َ َرآه :ز�� أ6رى �:د �درة ا��:��� �:دھ� َ َ ْ َْ َ ْ ْ ْ ْ َِ ِ ِ َِ ُ َ َ ُ َْ َُ َ �:� ا��Iوىً َ َْ ْ ُ +

 .   

ُرآه o� �o5ور��  ھoو +�ر�oلرأى ا��oك اoذي : إ�� إ� ا��ك ����o: رأى ر��، و2�ل: إ� $ ���� إ��: ا-��ر 2�ل َ
�����   .ا�� <�ق 

ً:ز�� َ ْ َ
 ��َأ6رى �:د �درة ا��:� ُ َ ََ ْ ْ ْْ ِ ِ ِْ َ ُ

 �o���� �o�إ�� �o� �o���oد �oن ا�رض،  ��o أ�oري ��o رأى �oدرة ا�����o، وھ�o ا
�Cل ا1)ل؛ ا��1 ھ� از�ر اذي  �Cرھ�: ��1��ْ ���� 2)ل ھ+ر رأ�ت أن أوراC� ��2ل آذان ا���� وأن ��C� ��1ل :�1ول

،�����ورأى أ�-� ��دھ� +�� ا�7oوى، وذ�oر $ أن +��o ا�7oوى �o5 اo���ء  ��رد 5�� ا��ء و��وه، وھذا رأى �درة ا
�، To5ن  �، أو ��ث ��ءا���وات، و����� أن ا+�� 5وق ا���وات، وأن ا��ر ��ت ا�رض ا���� ا����� 5وق��� $

   .$ وا�4 ا�-ل، و<��1 @ ���ط �� P�ره

�رف أن ھذا ا���م اذي ھو Cواب �ھل ا+�� أ�� �U�ر إ� +��ب �ول $ ����؛ و�ذك أ�-�ِ ْ َ �o�T5: �f�:َإ + َأ�fره إذا  ِ ِ ُ ُ ْ َ

ُأراد ���P أن ��ول �� �ن /��ون ْ ْ َُ ُ ً ََ َ ْ ََ ُُ َ َ َ َ
ْ�ن :�1ول إ��� أ�ره أن  ُ/��ون ُ ُ َ �����oت أو  @ ���ب َ �o���� ��oء، و@ ����oج إ

�ن؛ �15در ��� : ا�و+ودات إ��� ھو �1و��� 5���، و�ذك إ�+�ده �ذه  و�ذك �ل, �ن:5<��1 �ذه ا+�� �����. ��و ذك
   .ا+�� �5 و2ت �2�ر، و�5 �ظ� �ن ا��ظ�ت أن ُ�و+د ھذه

��+ْأ�دت :�و+ودة اJن، واد�ل 2ول $ ���� Cم +��ور ا��� ��� أن ا + ِ ��ن ُ��"�َ ِ ِ+ ُ ذه ا+�� أ�دت وھ�9ت؛ ھ: ���� ْ
��وا :د�ل ��� أ��� ��دة اJن، و�ذك 2ول $ ������ُ ِ �� �	رض ا����ء َCر� �4رة �ن ر��م و�:M� ِإ�� َِ + ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ) َ َ ََ + ٍُ ِ ٍ ِْ ْ ْ َ ِوا�رض  ِ ْ ََ ْ

ِأ�دت �"ذ�ن آ�:وا ��a ور�"� ِ ِ ِ ُِ ُ َ َِ + ِ ُ َ ++ ْ ُ
وo2د أ��oر ��oض ا���د��o و+ودھ�o، . ��5 �و+oودة ���7oة ��5 �o���o ھ�9ت: أ�دت ���� 

أن �و+oدوا؛ وذoك  ���9�1 اJن وھ� ��1�U ا��واب، @ 9�5دة �5 <���1 اJن �2ل أن �<�ق أھ��� أو �2ل @ 9�5دة �5: و�2وا
و�2ورھ� و�ورھ�o و��Cرھ�o وز�����o�5 ،�o ا��o9دة؟ ھ�oذا  ذك أ�+�رھ����� ���1 ��ط��؛ ���1 أ���رھ� @ ُ����4 ���، و�

�Bل :���� �2ل إن $: ���وا، و�ذك �1وون ُ
 ��ُ�.ء ھ��ك إ? و� ٌَ ْ َ ْ+ ِ ِ َ ٍ َ

���oء، @ �oد أن  �� �o����o�5و ���oت �و+oودة ��oم 
ھ�ذا . ذك 5��� �ن ا���ت و�ن ا��+�ر و�ن ا�1ور و�ن ا����ر و�ن ا�ور و�ن از��� و�� أ���  ���� ������، وأن
   .�2ل ھؤ@ء

 ���رأى �o5 ا���oم أ��o : إ�� د<��� ��� اA�راء، و�Cت أ�o-� أ��o: ا+��؛ 2�ل  أد<ل-��� $ ���� و��م-و2د �Cت أن ا
 o5ذ�رت P�ر�oك،: �o1ول ��ر �ن ا<ط�oب: �ن ھذا؟ �2وا: ٍا+�� وإذا �2ر ��ل �2ت إ�� د<�ت :ا+��؛ 5�1ول ُأد<ل

��oooooooooooooooooooر �ooooooooooooooooooo��5 ل�ooooooooooooooooooo2و :ooooooooooooooooooo���  . !ك أ�oooooooooooooooooooPر؟أ

���م؛ T5ن رؤ�� ا�����ء و��، ود�ل ��� أن $ أو+oدھ�،  �5ذا د�ل ��� أ��� �و+ودة؛ ��� 2د د<��� وو ��ن ذك رؤ��
��5 ا+��،  �ت أ�-� أن أرواح ا��داء؛ اذ�ن ��2وا �5 ���ل $، أ��مأن ���ث �� أھ���، و2د C و@ ���4 �ن أن ���1 إ

�ٍ�����رون �:	�� �ن � و/Cل :�2ل $ ��� ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ََ ِ + َ َِ ٍ ِ ِِ َ
  .�و+ودة اJن T5ذا ���وا �5 ا+��؛ ��T5 د�ل ��� أ��� 
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   ا�L��ن ��62رة وا�	�ل ���و�وب

  

   .��م $ ار��ن ار��م. ا�)م ����م ور��� $

��ن، و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن، ����� ���د ا��د & رب��   .أ+���ن و��� آ� و���� ا

�oن �oذاب : �� ��ون ��د ا�oوتاA���ن ��U�ب �ل . اJ<رة اA���ن ��� أ<�ر $ ���� �� �5 ادار: �ن اA���ن ��U�ب
�5 
�� ا�ور، و�ذك �ن ا��ث وا��ر، و�� ��ون �5 �وم ا1����؛ �� ذ�ر �ن طول ذك ا�وم؛ ا�1ر و�����، و�ن ا

وا+oزاء ���o ا����oل، و�ط�o�ر  أ�� �7ف ��� أو <���ن أف ���، و�� ذ�ر 5�� أ�-� �ن �����ل ا�o��ب وا�oذاب،
� �oo����� أو �ooنا��ooف، وآ<ooذ ���oo� �oo���� ذoo>وآ �oo����  نoo� �oo��5 وزنoo� �ooن؛ و��وازoo�وراء ظ�ooره، و�ooذك ��ooب ا

   .ا�����ن ا����ل، و�ن ������9، و�ن

و�oر���م ��o� �o�ب o2وة إ�����oم، و��o� �o�ب  و�ذك ��oب ا�oراط و�oرور ا��oس ����o؛ ���o ورد �o5 ا�oد�ث،
ر�M، و���م �ن ��ر ���رس ا+واد، و���م �ن ��oدو �oدو أو �ن ��ر � أن ���م �ن ��ر ���رق، و���م: �9�1دھم أي�

��� +���� ا�راط ���� ���� أو ���ب ا(�   .�ز�ف ز���، و���م �<ط�� ��ك ا

ِ/ر�ق /. د<ول ا+�� أو د<ول ا��ر، و����� ذك ٌ ِ ِا��:� و/ر�ق /. ا��	�ر َ ِِ ِ ِ+ َ ٌَ َ + ْ
و�ؤ�ن أھل اA���ن وأھل ا��� ��� أ<�ر  

$ ��+� �� �ن �ذاب ا��ر و�ن ���م ا���.   

�ذاب ا��ر ��T5 �ق، و�ذك �ن ���م ا+�o� �o�T5 �oدق، و@ ��2�oض ����o؛ o�5ؤ�ن ���o  و��رف أن �� ذ�ر $ ���� �ن
�ن أھل ا��ر �2ل ���� $: ��"�َ + َ:�Cت �"ودھم �د�: ُ َْ ُ+ ُ َُ ُ َْ ْ ِ�fودا ;�رھf"� َ�ھم ً َُ ْ َُ ُ ْ �o� و�oذك �o5 2و�o��:  ومf� رھم�f�:َو ْْ َ ُ ْ َُ ُ َ

ْا������ �"� و�وھ�م ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ ََ ْ
 ��o� ���إن اoذي أ�o��ھم ��� : �o�oف ��o�ون ���o و+oوھ�م؟ �o15ل: $ ����o و��oم �9ل ا

���ً����f :ذك ����) �م، و�� ذ�ر $ �ن 2و�o و��ون ��م ��� و+وھ�مأن ��� أر+��م �2در  ْ ُ ��fNو �f�ًّو�� ُ َ ً ُ َْ
  4o�

ُ�����ك :��7م �����ون؛ �1وون أ<�ر �-������-أ��  ِ َ َ���ض �"�:� ر�ك َ B َ ْ َ ََ َ ِ ْ ���م أ��oم �1وoون ِ �َر�:�f :و�� ��� $ ��� + َ 

َأ6ر�:� �:�� /Yن �د:� /Y:� ظ���ون ْ ُْ ُ َ ِْ َِ َ َ+ َ ْ َ ِْ ِ ِ َ
��� أ��م ��و�ون أ����� ����، وأ����� �ؤذن �م 5�����ون، �� ذ�ر  5�����ون؛ 5�دل 

�َا��وم :$ �ن 2و ْ َ ْ:�6م �"� أ/واھ�م و��"�:� أ�د��م و���د أر�"�م ْ ْ ْ ُُ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ َُ ) ََ َ َُ ْ َ َ َ ُ ْ َِ ِِ ِ ِْ
َ��� ��:وا ����ون  ُ َ َِ ْ ُ َ �2در ��� أن ��ط��1؛ و�ذا  ِ

َ�م :ذ�ر $ أ��م �1وون +�ودھم َ��د�م �"�:� ِ ُ َْ ََ ْ ْ ُ ��وا !��ف ���دون �����؟ ِ َ
ٍأ:ط�:� � ا�ذي أ:طق �ل �.ء  ْ َ ُ ْ َ ْ+ َ َ َ ََ َِ + ُ ����5م  +

 :��طق و����م، اذي أ�طق �ل ��ء، و�ذك �� أ<�ر �ن �دة ا�ذاب �5 2و� إن $ ھو اذي +����: +�ودھم، و�1ول

��"�َ + �6ًت زد:�ھم �	�را ُ َ َِ ْ ُ َْ َِ    .و�� ورد �5 �ذاب ا��ر ْ

��� ��� ذ�ر $ �ن ���م أھل ا+��، و�� ذ�ر �ن �رورھم و��ورھم، و�ل ذك @ ����5 أو @ �ذك أ�-� �ؤ�ن أھل ا

������� �o�o+� �oري �oن  �<�ف ��-� ��-�، ��5 ذ�ر �oن ���o ا+��o و���o ���ز��o، و�و��P �oرo� �o5ن 5وoP �o�2رف
ْ;fرف �fن ا��ذات ا����ن ا���7ة ا�� 5��� �ل: اUرف. ا����ر، �ل ذك �ق ِ ٌ َ ُ

ٌ/و �f; �fرف  َ َ ُْ ِ َ
  �oوورد أ�- $ ��o� 

��راءون اoUرف �oن o5و�2م  : �2ل-���� و��م  ��+��o-إن أھل ا��اoدري ا��oUر o�� �o��   �o5راءون ا�و�oب-����o ا
���oزل �oن  أن ��o-�م أرo� 4o5ن ��oض؛ ��ر���oع ا�+oوم �oن أھoل ا�رض؛: وذك ���-ل �� ����م، ����o ؛ ا���ء

   .ر��5م $ ���� در+�ت

��o ا�o�� �oون أر4o5  وا���� �5 ذك ا�ث ��� ا����ل���� ا�� �ؤھل ا�oؤ�ن �ن ��oون �oن أھoل ا+��oت ا��ْا َ ِ
�ooooooooooooooooooد��ء نوأ�oooooooooooooooooo  .�ooooooooooooooooooن P�رھ�oooooooooooooooooo، و@ �4oooooooooooooooooo�1 ا�ooooooooooooooooooؤ�ن ��

���ن �1و�  ذ�ر $ ���� �5 �ورة ار��ن�����ن، وا���ن �ن دو����؛ 5و�ف ا+���ن ا��ْو��fن- 5����-ا+���ن ا َ َِ 

�6ِف ���م ر�� �:��ن َ + ََ ) َ َ َِ َ َ
 ���� :��oر أ���oم ذ�oC ،�o9��َذوا� ��: �f��oده $ Cوا��o �و َ ٍأ/:�fن َ َ ْ َ

ْو�fن :�7oن وأ<�oر  ِ َ  �f��َدو: ِ ِ ُ
ِ�:��ن َ + أ��5ن أر45 �ن ا+��o�ن ا��o�ن ھ�o� �oدھ����ن؛ وذoك �ن ا��o�5ن ھ�o أ�oواع  5+���ن ذوا�� �دھ����ن :وأ���� َ

���ددة، وأ�� ا���ن ا�<ر��ن  أ��� 5��� أ��5ن: وأ�واع ا��رو��ت وا���و��ت وا����ذات، أ�واع ا�ذات ���� ا��7و@ت
���T5�o��� دھ����نo� � :؛�oر��� وزھورھ-o> نo� ،رة-o>ذ�oر أن ا+��o�ن . �o1رب إ�o اo�واد: ��o��7 دھ��oء أي �oن ا

��� :ا�و��ن�/َ ِ ِ��:�ن ��ر��ن ِ َِ ْ ْ َِ َ َ
و���ل  �+ري: �ن، ����وأ�� ا+���ن ا�<ر��ن �5���� ����ن �-�<��ن، وا���ن �+ر� 


، ����: ا�-�<�. و���ر أ5-ل وأ��� �ن ا+���ن ا�-�<��ن-�� ��ِوإن م �+ر، Cم ذ�ر أن �5 ا+���ن  ���4: ھ� ا
وأ��o ا+���oن . ��oرف وا�o�� @ �oرف، �oن �oل �o���5 زو+�oن ا�وا��o ا��o ا�و�o�ن �oن �oل �o���5 زو+�oن، �oن �oل

����- ����5 -ّا�<ر��ن ��5ل 5���� �1و�/َ ِ ِ ��/ِ �� و:6ل ور��نٌَ + ُ َ َ ٌَ ْ َ ٌ
  4o5ن أر�o+زو �o���5 لo� ن� ����ن 5���5) �ك أن ا

��� :5���� أن �ن ا���ن �5ل ���/َ ِ ِ ����/ٌ َ ِ َ
ٌو:6ل �� ����� ��، :����  ْ َ ٌور��ن َ + ُ �5+���ن ا�و��ن أ5-ل َ.   



 218

�f� �fن إ���fرق و�:�f ا��:��fن :ذ�ر $ أن ا+���ن ا�و��ن أھ���:Pرش �ط�f/ �f"� ن�P���ِ ٍ ِ ٍْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ َُ + َ َ ُ +ْ َْ َِ ِ ِ َِ ُ
ٍدان  ا��o  ھ�o: ا�oرش َ

�� �ن إ���رق :ھ� ا�� ��طن ���: �+�س �����، وا�ط�9ن:Pٍ�ط� َِ ْ ْ َ ََ ُْ ِ ِ َ
 oذي ھoو �oن واA���رق ھoو ا���oس ا�o�ن ار2�oق ا

�5�oف  �ن أ5-ل ا�ر�ر، و�4 ذك ذ�ر أ�� �5 ا�ط�9ن، �5�ف ��ظ�ھرات؟ إذا ���ت ھذه �ط����9 أ5-ل أ�واع ا�ر�ر؛
   �ظ��9رھ�؟

َو�:� :Cم ذ�ر أن +��ھ�� دان َ ٍا��:��ن دان َ َِ ْ ََ + ْ
�: ����: ٍدان. ا+�� ھو ا�Cر ��� �َ طو/�� :2ر�ب؛ �1و ُ ُ ُ

ٌدا:��  َ ِ َ � �5د

   .�د�وا ���م و��1ط�ون و�7<ذون ���� �دون ����، @ ����+ون إ� ��ودھ�، و@ إ� ر���� ��+�رة ��� ��1ط، �ل

��ن :ذ�ر ��د ذك ا�ور �1و�/+ ِ ِ �Nرات ا�طرف ِ ِْ َ+ أ��oن ��o1رن طoر�5ن ���o أزوا+�oن، : ��2رات اطرف، ���� َُ
fffffffffffff�ْم :وأ��oooooooooooooن َ

�م و? ��fffffffffffffن "�fffffffffffff  سfffffffffffff:ن إ�Afffffffffffff�ط�` +َ َ ُ ْ ٌ ُ ََ َْ َ ْ ْْ ِ ِ  . 

f�ٌور :5����o أ��o ا+���oن ا�<ر��oن، o5ذ�ر أن �Nfورات /f. ا��f�6م ُ�ِ َ َ ُ َِ ِْ ٌ ْ
واo��1رات أo5-ل �oن ا��o1ورات، وأ��oن  

�6ٌرات :��1ورات �5 ا<��م، وأ��ن َ ْ ٌ���ن َ َ ْ�م :وأ��ن ِ �ن إ:س  �"�م و? ��fن َA�ط�` +َ َ ُ ْ ٌ ُ ََ َْ َ ْ ْْ ِ �o� �o��ن أ�oد ���o2م، : أي ِ
ٍ����Pن �"� ر/رف C6ر و���ري ���ن :أ��م ُ���ذذ ��ن، Cم ذ�ر َ ^ ْ َ َ ْ َ َ َ ُِ ٍ ِ ِِ ٍَ ُْ +َ   .�� ��ن ا�و��ن وا�<ر��ن �5رف �ذك ���-ل َ

 �o�7ل $ أن �+���o� �oن أھoل ا�و�o�ن؛ وذoك:  �7ل $ �1و�-���-ل �� ������ �5 ����ره وذ�ر �� �ر���� ا�ن �C�ر

��� ا�<ر��ن، و�)ھ�� ذو 5-ل، �)ھ�� ����-�$ �oن ھoذا ا�o-ل �o5   5�� 5-ل ���ر؛ 5��oدق ا�oؤ�ن ���o أ<�oر
���ّأن �+د �5 اط�ب، و��� أن ��ذل +�ده، و�ذك ��دق  ھذه ادار ا�� ھ� دار ا�را��؛ و�ن ����� ھذا ا��د�ق  ِ َ

: اo��ف ؛ �1ول ��ضّا��ر �ن ا���ل وا�ذاب، و����� ھذا ا��د�ق ��� أن �+د �5 ا�رب ��� أ<�ر $ ��� ��ون �5
  !و�+�oooooooooooت ���oooooooooooر ��oooooooooooف ���oooooooooooم ھ�ر���ooooooooooo؟! �+�oooooooooooت �+�� �ooooooooooo�oooooooooooف ���oooooooooooم ط����ooooooooooo؟

���� :�o���� فo�م؟ و��o1�ا��oذذ؟ و��oف �����o ا�oوم؟ oو ��oور �1�1��o� �o  ��ف ����� اط��م �5 اد���؟ و��ف �����o ا
^�ط��� +د وا+��د �5 اط�ب َ ��، وو�ل ��� ����ره، و�oن َ��وo�2وب , أo��� ��oف:  �o1ول ��oض اo��ف������ل ا

ف ,��oooooooooooooooooooooooooooooooooرف�ooooooooooooooooooooooooooooooooo>� ل�ooooooooooooooooooooooooooooooooo��  !!وأ

ادار ا��ن، و���ن �� 5��� ا����دا ��� �� أ<�oر $ �o5 ھoذه  ھذا وا���2؛ ��7ل $ ا��5��، أن أ��� ��ف؛ ��ف ھذه
و��oرف ذoك  o���،ا����دا ��� ھذا ا�-ل ا���م، Cم �4 ذك �<�ر �7ن ھذا �ق و�دق، ����o ا� ا+�� �ن ا�را��،

   ا+�د؟ أ�ن اط�ب �ذا اCواب ا�ظ�م؟ أ�ن �ذل! ا�1وب، و�ن أ�ن ا@���داد؟

��ن �ن ���وا، ��د�� ���وا ���وا؛ ���وا��M اذي �ؤھ��م �ن ��و�oوا �oن أو��oء  @ �ك أن ھ��ك �ن ا��ْا��ل ا
 إ�ك ��وت �5 ھذا اo��ر أو ��oوت �o5 ھoذا ا���oوع oم �+oد: و 2�ل �: ���م، 5��1ل $ ����، 5�ذ�ر �5 �را+م �C�ر

�� �5 �ل �وم؛ وذك��� ا�� ������، �ل ���ل ا����ل ا������ @ ��oرك و �o�2��oر ���o� �oدون  ز��دة �-���� إ� أ
ن �o���دون �o5 ا����ل ا���9؛ �5ؤ@ء ھم أو��ء $ وأ����ؤه اoذ� أن ����U ���ل ��M، و���ظ ���� �ن أن �41 �5

5��o؟ و@  ���oن أن ��oون ھoذا آ<oر ���o��5 ،���oذا @ أ���oد: �وم �زول اJ+�ل؛ ���� أ�� M�oوم �o2ل �ل ���� و�5 �ل
�� �oؤھ��� oد<و��، و���oد�� �oن �oذاب�o� ل�o��  .ا��oر؟ وھ�oذا إذا د<oل ا�oوم ا���oC أ��oل �+��o، وأ+��oد �o5 أ

 ؛ 5�-��ف أ�-� +�ده وھ�ذا، �5ر��5 �ذك أن �� ذ�ر $ ���� �ن Cواب ا+������� ���ن أن ��ون ھذا آ<ر أ��م: �2ل

�� ا�� ����1ون ��� ھoذا اoCواب ا�ظo�م،��و��o ذ�oر �o5 ا��oر �oن ا�oذاب  ّ�رPب �� ���ده �5 أن ����وا ا����ل ا
ھذا ا�ذاب؛ وذك �� ذ�ر $ ���� ا��ر، و�+���م �ن أھل  ]وا���ل �<وف ���ده �ن أن ��1وا �5 أ���ل ���9 �د<��م

َذ�ك :ا��ر، �2ل ِ 6�َوف � �� ���ده �� َ ُ َ ُ ) َُ ِ ِ ِ ُ + َ
ِ���د /���ون  ُ َ+ ِ ْ��م �ن :���� �5 2ول $ َِ ِ ْ ُ َ

�م  �f�� نf�م ظ"ل �ن ا�:�ر و�ْ/و  ٌ ِْ ِِ ِ ِ ِْ َ َْ +ْ َِ َ ُ َ

ٌظ"ل َ ُ
ا��ر، و�4  أ��� �ن آ�Cر �رار��� ����7 ظ��، @ �<ر��2: ����. ا�� ����ر و����ل ����7 ظ�ل ّ��� ا����ن: أي 

��ْ��fم �fن :ك �2لإ-�ءة؛ �5ذ ذك ���T5 @ �-�ء ��� �-�ء ��ر اد���، �ل �رھ� �د�د �4 �و��� �س  ِ ْ ُ َ
 f/َ لf"م ظ�ٌو  َْ ُ ِ ِ ْ

�م ظ"ffffffffffffffffffffffffل�ffffffffffffffffffffffff�� نffffffffffffffffffffffff�ر و�ffffffffffffffffffffffff:ن ا�ffffffffffffffffffffffff�ٌ َْ ُ ِ ِ ِ ِْ ََ +ْ َِ .  

M؛ : nُ�+دوا، أي ّوھ�ذا إذا ذ�ر $ ���� Cواب أھل ا+�� ر��Pم �5 ذك، و��Cم ��� أن��o�+��دوا �5 ط�ب ا��oل ا
��  .�را�� $ و�وا �ن أھل ھذه ادار، ا�� ھ� دار

  

  ��م ا���د�ث ا�C	�4� ا�واردة /. ا��:� وا�:�ر
  

�o��� رo�C� ونo�� دo2 �o��5 �oو� ،�oرھ��Cو �o�+-�o��� أو �و-oو�� أو  ��رف أ�-� أن ا���د�oث ا��o وردت �o5 ذ�oر ا
ذ�ر��oه oك ��oذا : � ��oد ا��oم ���o إ���oده، 5�1وoون��� ���را؛ و�4 ذك �ذ�ره ا����ء 5�ذ�رو�� �T���ده؛ ��ون ا��م

�����ظر إ� ھؤ@ء ا���1، و�ذك أ��د�ث �C�رة �5 �ذاب ا��ر �ذ�رو���؛ وو ���ت اA���د، وك أن ���م ��  ����o-
رھ�oب؛ و�oذ�رو��� �+oل ا�رP�oب وا� ا��م ����� أ��� ا���4 ��ظoرك �o5 إ���oدھ� و�o5 أ��ظ��o،: أو ���رة، و�1وون
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�ون oC� �o5رة ا����oل ا��o  ذ�ر 5-�9ل ا����ل، وذ�ر: ا�رP�ب �5 ا<�ر ������oCواب ا����oل؛ ���o �رoPب ا
   .�1ر��م إ� ر-وان ر��م

�oن أ���oب ھoذا  و�ذك �ذ�رون ا���د�ث ا�� �5 ا�ذاب، وو ��ن 5���o� �oء �oن ا���oرة؛ �o��� �o����oد اo����ون 
   .ا�ذاب

�� وا�و��o ا��oوح، و�oرك ا���oرات ا+�� @T5ذا �ر5وا أن ��oوا��oد  ���oل إ@ �ھoل اA���oن، و�ھoل ا����oل ا
�� و��ر�ooون اoo���9ت، وإذا �رoo5وا أن ا��ooر��oo�ooد<��� أھooل ا�ooوا�ش وأھooل ا��ooر  ����oo؛ ��Too5م ����ooون ا����ooل ا

�������ن o�� �o5ك ا�د�o� �oء �oن اo-�ف أو أن وا��ر��ت، وو  وا��وق وا����ن؛ ھر�وا ���� و�ر�وا ھذه ا
و-4، �ن�� ������ ��-�� ���وم ��   .5��� 9�5دة، وھ� �ث �ن ����� ��� �وا��� ا����ل ا

   :�+وز ا��ل ���د�ث ا-��ف ��C(C �روط 2د ذ�روا أ��

   .���ث ��ون ��ذو�� أو �و-و�� أن @ ��ون ا-�ف �د�دا؛: ا�ول

���Cم �1ل  ��د ا��ل �� �Cو��؛أن @ ���1د: وا �� ���� ���   .5�1ول ��� $ و

ث�C����؛ ��و�� �رP��� �5 ا+�� أو �رھ��� �ن ا��ر؛ T5ن �ؤال ا+�� وا@����ذة �ن أن ��ون دا<) ��ت �2�دة: وا 

،��+��o أ���oل، To5ذا و�ن ا ا��ر ھو ��1د �ل ط�ب ��ق، و�ل �ؤ�ن؛ ����� ط��� ا@����ذة �ن ا��ر و�ؤال ا ��+
���� �رص ��� أن ��� ���ك ا����ل، وا��ر ����رف أ  �o�� ر���أ���ل، �ن �ر��5 �رك ��ك ا����ل ا�� �ؤھل 

   .واJن �وا�ل ا1راءة. ھذه ���م �ن ھذه و��ون �ن أھل

  

  ا���س وا���ر

��ن، وا�)ة وا�)م ���. ��م $ ار��ن ار��م�� <��oم ا�ر��o�ن ����o��� �oد و���o آ�o و����o ا��د & رب ا
  : �2ل ر��� $ ����. أ+���ن

  . ذ�ر �ظ�� $ �ز و+ل، و�+�9ب ط�� و����� �5 ا��س وا�1ر


 ا�o�Aم ا�1��o أ�oو ا�o�ن ���oد �oن �oر��ن �oن �o��م ا��5�oري �o2ل: �2ل��o
 اoر9�س از��o : أ<�ر��o ا��oأ<�ر��o ا
��ا�-رة أ�و ار+�ء إ�����o� ن��م أ<�ر��o أ�oو ا�1�oم ��oد : �o2ل. ��ل �ن أ��د �ن ���د �ن أ��د ا�داد إ+�زة إن 

ا�ز�ز �ن أ��د �ن ��د $ �ن أ��د �ن ���د �ن �5ذو�� 2راءة ���� وأ�� ��-ر أ��4 �5 ��ر ر��4 اJ<ر ��� إ�دى 
�د��C ا���س �ن : �2ل. �ن ���ن ر��� $ ����أ<�ر�� أ�و ���د ��د $ �ن ���د �ن +��ر : �2ل. وأر���ن وأر�����9

��د $ �ن أ��د ا+��ص ��Uداد �2ل: ��� �2ل ��Cوي �2ل: و�د�U�oدo1�� ��Cل �oن : �د��C �ز�د �ن ��رو �ن ا�راء ا
��د ار��ن �ن ��o���ن �oن ���oد $ �oن أ�oس �o2ل: ��ك �2ل ��Cث : �د(oC نo� �o�� $ �o-ك رo7ت أ�oس �oن ��o�

��oo>وم: لoo+�����oo و��ooم أ��ooن <�oo1ن �ooن �ooور ا�ooرش: �oo15ل. �ooن اoo��س واoo�1ر وا $ ��oo� $ ولoo�ر ��Cدoo� .  

�د��C ���د �ن ���� �ن ��� �ن ز�د �ن �و�ف �ن ��ران �oن ا�oن : �د��C ھد�� �2ل : �د��C ا�ن أ�� ���م �2ل: �2ل
 �����ًو�	ل ا���ر /��ن :ورا ���س ر-� $  َ َ َ َ َُ + ِ ِ َ ْ   . ��2ه ��� ��� ا�رض ، وو+�� ��� ��� ا���ء: �2لَ

��� �ن ا�د��� �2ل: �د��C ا�ذاء �2ل: �2ل ��Cذ �ن ھ��م �2ل: �د��� ��Cن ��2دة �2ل: �د�و�oد��C إ�oراھ�م : �د��C أ�� 
�د��C أ�و ���دة �ن ھ��م �ن ��2دة �ن ��ر �ن �و�oب �oن ��oد $ �oن : ل�د��C ا�-ل �ن ا���ح �2: �ن ��و�� �2ل

إن ا��س وا�1ر و+وھ��� إ� ا���ء، و��2ھ�� إ� ا�رض؛ �-��9ن �ن �5 ا���ء ��� : ��رو ر-� $ ����� �2ل
  . �-��9ن �ن �5 ا�رض

�ن ور�2ء �: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل �Cد �ن آدم أن أ��ه �د��� ��Cد� ��o�� $ �oد ر��oن �+�ھo� M�o+� �oن أ�oن ا�
ًو�	":� �را�� وھ���  َ ً َ َ َ َ+ ِ َ   . ���F: ؛ �2لْ

� : �د��C ا���ن �ن ��� �2ل: �د��C او�د �ن أ��ن �2ل: �2ل�o�� $ �oدي ر���o���oر �oن أ���oط �oن ا �̂o��o2رأ 
�ِو�	ل ا���ر /� ِ َ َ َ َ ََ ْ ًن :ورا َ ُ وا�ور ا-وء و+�ل ا��س 5��ن . ؛ +�ل -وء ا�1ر 5��ن +���� �-و�9 �5 ا���ء اد���+

  . �را+�
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��د $ �ن ��ران �2ل: إ���ق �ن أ��د ا��ر�� �2ل: �2ل ��Cد� :� ���� ��Cط�ء �د�ن ���ن �ن ����ن �ن +��ر �ن 
-�ًو�	ل ا���ر /��ن :ورا  -ر��� $ ��� َ َ َ َ َُ + ِ ِ َ ْ   . �-�ء �ھل ا���ء ��� �-�ء �ھل ا�رض: ؛ �2لَ

��رو �ن ���د �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل ��Cق : �د���إ ��C-�د����ل-�o2 ��ن :  ا�ن راھوo� �o�ن �وo� ل-o��oد��C ا
�-ر-� $ �����-ا���ن �ن وا2د �ن ���ر �ن ��2دة �ن ا�ن ���س ��� ��ن :fورا :  �5 2و�f/ رf��ًو�	fل ا� َ َ َ َ َُ + ِ ِ َ ْ ؛ َ

   .و+�� �-�ء ا���وات وظ�ره �-�ء ا�رض: �2ل

��o� �oن ا�oد��� �o2ل: أ<�ر�� أ��د �ن ا���ن ا�oذاء �o2ل: �2ل ��Cدo� :ل�o2 د��o� نo� �o��� ��Cدo� : نo��oد��C أ��oث 
��C� $ ن ر�����  . ا

�د��C ���د �ن ���ر �ن : �د��C أ�و ا�U�رة �2ل: �د��C ا��ن �ن ��� �ن ���ش �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ��و�� �2ل: �2ل
  . ا��س طو�� ���Cون 5ر�<� �5 �رض ���C�ن 5ر�<�: ��؛ �2ل��2دة ر��� $ ��

��oد اoر��ن �oن ��oد $ ا��oدي �o2ل: �د��C أ�و اط�ب أ��د �ن روح �2ل: �2ل ��Cدo� : نo���oد $ �oن ��o���ن  ��Cدo�
�o�����o؛ أن ر+�o2 (oل  $ �o-س ر�o���oن ا�oن  Mو�oم �oم طoول اo��س واo�1ر؟ : ���د �ن ا��9ب �ن أ�� ��

��ر 5ر�<�: �ر-���؟ �2ل ��C<� �5 ا�ر 5ر�� ��Cوا�ب ا�  . ������9 5ر�
 �5 ������9 5ر�
، وطول ا

�oن ��ر�o� : �oد��C إ�oراھ�م �oن ا��oم �o2ل: �د ��C���� �o2ل: �د��C أ�و ���� ارازي �2ل: �2ل �oأ� ��Cدo�- $ �oر��
�  . �� 2در اد���ا��س ��� 2در اد��� وز��دة �C(C، وا�1ر �:  �2ل-���

�ن أ�� ازاھر�� �ن ��ب : �د��C او�د �ن أ��ن �ن أ�� ���م �2ل: �2ل M�ن ���و�� �ن �� Mر��� -�د��C أ�و ��
�ًو�	ل ا���ر /��ن :ورا : <�ق $ ���رك و���� ا�1ر �ن �ور؛ أ@ �رى أ�� �2ل:  �2ل-$ ��� َ َ َ َ َُ + ِ ِ َ ْ ؟ و<�ق ا��س �ن َ

ًو�	ل ا���س �را�� : ��ر؛ أ@ �رى أ�� �2ل َ َ ْ َ َ َِ +   . ؟ وا�راج @ ��ون إ@ �ن ا��رَ

: ؛ أ�� ����U أن ا��oران أر�4o-ر��� $ ����-�� �د��C ���و: �د��C أ�و ��M �2ل: �د��C او�د �ن أ�� ���م �2ل: �2ل
�5��oر ا�o� �o�رب و�o�7ل . ��5ر ��7ل و��رب، و��ر @ ��7ل و@ ��رب، و��ر ��7ل و@ ��رب، و��ر ��رب و@ ��7ل

�)�o�9، ��5ر +��م، وا��ر ا�� @ ��7ل و@ ��رب ��5ر اoد���، وا��oر ا�o�7� �oل و@ �o�رب �5��oر ا�o1�> �oت ����o ا
  . و���� <�1ت ا���ط�ن. وا��ر ا�� ��رب و@ ��7ل �5��ر ا�� <�1ت ���� ا��س

��oد�o- ��Cرة �oن ا�oن : �oد��C ا�o�ن �oن ���o ا�o��o2 ��(1ل: �د��C أ�oو ��o�Cن �o2ل: �2ل: �2ل +دي ر��� $ ���
  . �رشا��س +زء �ن �C(C آ@ف +زء �ن �ور ��ت ا:  �2ل-ر��� $ ����-�وذب 

��د $ �ن ���د �ن ز�ر�� �2ل: �2ل ��C�2ل: �د ���� ��Cل: �د�o2 مo���oن ��ر�o� : �oد��C إ�oراھ�م �oن ا �oأ� ��Cدo�-

�  . ��� ا��س ��� ا�رض وز��دة �C(C، و��� ا�1ر ��� ا�رض �رة:  �2ل-ر��� $ ���

 �oر����-و�2ل �o�� $ �oت -ر��o�� راo�� تo�>ت دoر�P س إذا��o�oز و+oل إن ا $ M��o�5 رشo����o إذا ھ�o . ا
�إ��o إذا <ر+oت ��oدت : �2oت. وم ذك ؟ واoرب أ��oم: أ���ت ا����ت ر��� �ن ا<روج ؛ �15ل �� ارب +ل +)

�o�ر : �15ل �� ارب ���رك و����. �ن دو�ك �oC(C 4o� م���� ��Cم +��م أ�����ك ��ء؛ �ا<ر+� �5�س ���ك �ن ذ
  . �� �د<�وھم 5���أف ��ك �1ودو��� �

��� �ن ا���ن �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل ��C�2ل: �د M��د ارزاق �2ل: �د��C أ��د �ن �� ��Cن : �دo�أ<�ر�� ���oر 
�ز و+ل ��ر : أ�� إ���ق �ن وھب �ن +��ر �ن ��د $ �ن ��رو ر-� $ ����� �5 2و��f�� ريf�� س��fوا�^ ْ ُ ْ ُ ْ ََ َ َ +ِ ِ

 ���َ . To5ذا Pر�oت ���oت و�o+دت �5�7�oذ�ت؛ 5�oؤذن ��o. إن ا��س �ط�4 5�ردھ� ��و آدم؛ ���� ذ�oوب ���o آدم : �2لَ
إن ا���ر ���د، وإ�� إن م �ؤذن � @ أ��co؛ �o��5س ��o� �oء $ : ��� إذا Pر�ت ���ت و�+دت 5) �ؤذن ��؛ 1�5ول

  . اط��� �ن ��ث Pر�ت: Cم ��1ل ��. �سأن ��

�ن ا�ن ا���ب �2ل-ر��� $ ����-�2ل ���ر  ��Uون ���� �راھ� أن ���د:  و�����9 و��C(C ���>�� ��� 4ط�� �� .  
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�oد��C أ�oو ����o : �د��C ���د �ن ���د ا���� �o2ل: �د��C إ���ق �ن أ�� ��زة �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ��� �2ل: �2ل
@ �ط�4 ا��س �و�� ��� ��<o��� �o9��C(C و��oون :  �2ل-ر��� $ ����-ود �ن أ�� ھ�د �ن ���د �ن ا���ب �ن دا

�  . ���� �راھ�� أن ���د �ن دون $ ���

�oن �ط�oء �oن : �د��C أ�و ��M �2ل: �د��C أ�و ���م �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل W�رo+ نoن ا�o��د��C ���� �ن أ�oوب 
��د $ �ن ���س أ�� ر��ح �ن -�����T5ذا . ا��س ���ز� ا��2�� �+ري �����ر �5 ا���ء ����5:  أ�� �2ل-ر-� $ 

  . و�ذك ا�1ر: �2ل. Pر�ت +رت �5 ا��ل �5 ����5 ��ت ا�رض؛ ��� �ط�4 �ن ��ر��2

�وب �ن ھ��م �ن ���ن �ن ا��ن �د��C ���� �ن أ: �د��C أ�و ��M �2ل : �د��C أ�و ���م �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
إذا Pر�ت ا��س دارت �5 �5ك ا���ء ��� ��� د�ر ا���1؛ ���o �ر+4o إ�o :  أ�� �2ل-ر��� $ ����-�ن أ�� ا��ن 

. Cم �ر+4 إ� ا�5ق ��� ��� د�oر ا�o��1 إo� �oر��2. و�+ري �5 ا���ء �ن �ر��2 إ� Pر���. ا��رق اذي �ط�4 ���
  . �5 ����5 و�ذك ا�1ر�ذك ھ� ��<رة 

�ن �o��ن �oن �ط��o : ���ود �ن <�د �2ل: �د��C أ�و ��ر �ن أ�� داود �2ل: �2ل ��-�د��C او�د �ن ���م �ن ا�وزا

�  . ا��س وا�1ر وا�+وم �5 �5ك ��ن ا���ء، وا�رض �دور:  �2ل-ر��� $ ���

���o : �2ل, �د��C أ��: ���د �ن ��ران �2ل�د�Cم : 2رأت ��� أ�� ���م �2ت: �د��C او�د �2ل: �2ل �oن أ�oا� ��Cدo�
�ن ��د $ �ن ���ود  �������ن إ�����ل �ن ر+�ء �ن ��د �ن إ��س ھو أ�و ��رو ا-��� أ�� �o2ل ذات -ر-� $ 

�9���+M�ٍرب /. ��ن ��P� : أ5رأ��م 2ول $ �ز و+ل: �وم  ِ َِ ََ ْ َ ُ ٍُ �o��T5 إذا : �o2ل. $ ور�و� أ��oم: �� ���� ��� ؟ �2واْ
  . Pر�ت �+دت � و����� و�ظ���، Cم ���ت ��ت ا�رش

�o�To5ذا ��oن ا�oوم اoذي ���oس 5� �o�o+دت T5 . �oذا �-ر ط�و�� �o�o+دت �o و�����o و�ظ��oC ،�oم ا�7�oذ��� 5�7oذن 
: T5ذا �-ر ط�و��� �+دت � و����� و�ظ��� Cم ا��7ذ���؛ 5��1ل ��. ا���C: ��؛ 5��1ل ��و����� و�ظ���، Cم ا��7ذ�

���Cن: �2ل. ا������ ����7 ا����o؟ : و���دي ار+ل ��ك ا���� +�ره 5)��: �2ل. و��زع �� ا���+دون: �2ل. ���5س �1دار 
1د ��ت ��� ���ت، و���ت ��� أ���ت .���oز و+oل.  ��oث Pر�oتاط��o� �oن: Cم ��1ل  �of�ِوم ��If. : وذoك 2و ْ َ ْ ََ

ً�	ض آ��ت ر�ك ? �:4= :4�� إ���:�� �م ��ن آ�:ت �ن  �ل أو ���ت /. إ���:�� �6را  ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ً ُ َ ) َ َ ُ ْ ََ َ َ ُ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِِ ِْ ْ ََ ُ َْ ْ َْ ْ َ َ .  

�د��C ���و�� �ن أ�� ازاھر�� �ن �ز�د �ن �oر�M : �د��C أ�و ��M �2ل: ن أ��ن �ن أ�� ���م �2ل�د��C او�د �: �2ل
�ن ��ب -��o�� $ �oل-ر���o2  : ��2ر�o� لo�+5 بo1ط�� �oأدارھ �oر��U� نo� س��oإذا أراد $ �oز و+oل أن �ط�4o ا

�oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooر��U� ,��2ر�ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo� �oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooر��Uو� .  

��ر �ن ا<ط�ب ا�+����� �2ل�: �د��C ���د �ن إ�راھ�م �ن ���د �2ل: �2ل ��Cم �ن ��45 �2ل: د��: �د��C أ�و ا���ن ا
�ن ���م �ن ���ر ا<��9ري �ن أ�� أ���� ا��ھ�� ر-� $ ��� �2ل ��������ر �ن ��دان ا ��Cول $ : �د��2ل ر

����ooo و��oooم $ ��ooo� : W�C�ooo� �oooر�و���ك (oooأ� ���ooo� س��ooo  . �9 إ@ أ�ر�ooo�2 وoooو@ ذoooك ��ooo أ���oooت �ooo�. و�oooل ��

��� �ن ا���ن �2ل: �د��C او�د �ن أ��ن �2ل: �2ل ��C�2ل: �د �����د ا�ؤ�ن �ن  ��Cرب : �دo� نo� م(�o��د ا ��Cد�
و أن ا��س �+ري �+رى وا�oدا ��o ا���4o أ�oد �oن : �ن �ث �ن �+�ھد �ن ��د $ �ن ��رو ر-� $ ����� �2ل

�� �����5و أ��� ط��ت �ط���� �5 ا���ء �o5 ا�o�ف . �ق �5 ا��ف و���رض �5 ا���ءأھل ا�رض ���ء ����، و
  . وو أ��� ط��ت �ط���� �5 ا��ف �5 ا���ء 1ط��م ا�رد. ��-+�م ا�ر

��رو �oن أ�o2 �o�س : �د�Cم ���د �ن ���د �ن ���ق �2ل: 2رأت ��� ���� �ن ��دك �2ت: �د��C او�د �2ل: �2ل ��Cد�
�ن ا�ن ���ود �ن ���م �ن زر -����ط�4o اo��س �o�ن 2ر�o� �o�ط�ن، أو �o5 2ر�o� �o�ط�ن �oن :  �2ل-ر-� $ 

�� ��ب �ن أ�واب +��م. +��م M�5 @إ ���ء �5 5������ إذا ���ت اظ��oرة؛ o��5ت ��o أ�oواب +��oم . ��5 �ر��4 �5 ا
  .  ���ض و��ن ����ف ا���ر��5ن ا�ن ���ود ر-� $ ��� ������ أن ���� ��ن �ط�4 ا��س ���. +����

��o� �oن ��oص ا�oدا��9 : �د��C أ��د �ن ا���ح �2ل: �د��C ا��ن �ن أ��د �ن �ث �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل ��Cدo�
�oن ���o : �2ل �o���� نo� c�oن ا��o��ن ��د �ن طر�ف  ����-�د��C ���ن �ن �o�� $ �oل-ر���o2  : س إذا��oإن ا

: 2�ل ـ ��� و�� 2ط���؟ �o2ل. )ن ��� �+ر��ن ���� ���� +رت؛ ��� إذا و�2ت �5 2ط���ط��ت ھ�ف ���� ����ن �و�
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�: �5<ر ��+دة؛ ��� ��1ل ��. �ذاء �ط��ن ا�رش�o�� $ وات، . ا�-� �1درة��o� 4��oTo5ذا ط��oت أ-�oء؛ و+���o ا
  . و��2ھ� �ھل ا�رض

���س �5 �ل �رج ���� ��oزل ��ز�o. �ن +ز�رة ا�ربو�5 ا���ء ��ون و�9��C(C �رج؛ �ل �رج ���� أ�ظم : �2ل .
�����oن �o15ل : ����ن و�2م ��ك ���Uرب �5 �د��� ��1ل ��: ��� إذا و�2ت �5 2ط��� �2م ��ك ����رق �5 �د��� ��1ل 

 ��+oرا T5 �o5ذا P��ت ا���� وذھoب �oن ا��oل؛. ا��م أ�ط ����� ����: ا��م أ�ط ����1 <���، و�2ل ا�Uر��: ا��ر�2
ھل �ن ����Uر �o�Uر �o؟ ھoل �oن ��o9ب ���oب ����o؟ ھoل �oن راoPب �oرد ���+��o؟ ھoل �oن : �+رات ا���ء، Cم ��د��

  �ظ�وم ����ر؟ 

���ت ذا ا�) ، �oرى �o�2 �o5 �oر : ��� إذا ���� �ن ا��ر اط��� إ� ا�رض �15@ . إن ر��� �Uور ��ور: Cم �1و@ن
�o ار�oد وا�oرق واظoل : 5�o1و@ن. ا���� ��1ل � ادرا��ل �����ك ��ث أ�oت5�1ول ��ك ��ت ا�رض . ا��ء  M��o�

����2�ل oـ . و�� ����ون و�� @ ����ون. وا��� واCرى، و�� و-4 �5 ا�ر��م، و�� م �و-4، و�� ��ت ا�<وم ا
��� �� ا�<وم ا����؟ �2ل :���� . و ���ودع �5 أ���� ار+�ل�� ھ: 2�ل ـ ��� و�� @ ����ون؟ �2ل. ا�رض ا

  

$ دا�o�9 اo��س واo�1ر، و�oذ�ر  �oذ�ر. و���� آ�Cر وأ��د�ث �����, �5 ھذه ا�CJر؛ 5��� آ�Cر �<����، و��ت �1�1�� 
���� �َو�6ر :أ�� �<رھ��؛ ��� �5 2و َ َ+

ِ��م ا���س وا���fر دا�f�Pن  ْ َ َ َ َ َ ِْ َ َ ْ َ+  و�oذك 2و�o. وھoذا د�oل ���o أ��� �o�o��ران ُُ

�َو�6ر :��� َ َ+
ًّا���س وا���ر �ل ��ري ��ل ����  َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ٍْ َ ِ ِ ` ُ +َ ْ

وا�1ر �+ري؛  أ<�ر �7ن �) �ن ا��س. وا+ر��ن ھو ا��ر 
  .ھooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooذا �oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo��ھدو

�ٌُ���ھد أ��� �5 أول ا��ر �رى ا�1ر إ َ  Cم �5 ا���� ا��C�� ����د ���� �2�)، وھ�ذا �ل ���؛, +��ب ا��س؛ 2ر��� ���� َ

   .إ� أن ��ون �5 ��ف ا��ر؛ �5 ا+��ب ا�ر�2، وا��س �5 ا+��ب اUر��

�oزال ��7o<ر أ�o-� إ�o أن ��oم اo��ر؛  Cم @.  ا��رق�5 ��ف ا��ر ���ھد أ��� �Uرب �ن ا�Uرب، و�ط�4 ا�1ر �ن
ُوا���س :���� 5ذك ���� 2و�. 5��ون إ� +����� �رة أ<رى ْ َ+

َ��ري �����ر ��� ذ�ك ��fد�ر ا�	ز�fز ا�	"�fم وا���fر  َ َ َ َ ُ َ ^ ْ ُ َْ ْ َ َْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ََ 

َ در:�ه �:�زل ِ َ ََ ُ ْ + إذا ��oن اo��ر . ��ز���C �o�� و��رون ��ز@ أو oC(Cون، أو �o�4 و�o�رون. أ<�ر �7ن ا�1ر � ���زل َ
�و�41 ��ن ا��ز��ن 2ر��� �ن . �ل ��� ��زل �5 ��ز� .وإن ��ن ���) C(C ��5ون ��ز�. ����2 ��5 ��4 و��رون ��ز

��؛ ������ �C�C :ن��1 أر���لد2�ر ��1C؛. ، أو أ2ل أو أ��o������oت  و���ن أن ���1ق �ن ذك إذا رأ��oP �oرب �o5 ھoذه ا
�� و���ب و2ت Pرو�� ��د2��1؛. و2ت Pرو�� ��د2��1��   .��5رف �� ��ن ا��ز��ن Cم ��ظر �5 ا���� ا

د2�C ،�1م  و�ذك �5 اط�وع؛ إذا �ظرت �5 ط�و�� �5 ھذه�� ���ظoرت �o5 ا����o ا�o�� �oدھ�، ا����، و���ت و2ت ط�و
�oرآة؛ To5ذا  �7oن اo�1ر ز+�+�o أو. Cم إن ا�1ر ����د �وره �ن اo��س. �5ر5ت �� ��ن ا��ز��ن و�ر5ت و2ت ط�و��؛

و����o ا���oد ����o ازداد �oطو���  .��ن إ� +��ب ا�1ر �ط4 -وء ا��س �5 �ر�5؛ �5 �رف �ن �رو�5 اذي �����
   .ھذه ��� $. ����1)ن؛ �5�ط4 5�� و�-�ء ��� و��م -��ؤه �5��9ذ. ق وھ� �5 ا�Uرب5��؛ إ� أن ��ون �5 ا��ر

 

  ا����� �ن 6"ق ا���س وا���ر
  

َ�	ل ذ�ر $ أن ا�1ر �ور، وأن ا��س -��ء َ ًا���س ��Cء وا���ر :ورا َ َ َ َ ً َ َ ُْ +َ ْ  اo�1ر �o����د ���o5 �o ا��oل؛ �o5 و+�oل ِ
����آ��o ا��oل؛ �o2ل $  اذي ��ري �5 ا���� اظ���ء ���-�ء �-وء ا�1ر �5 ا�راري وا���ري، +���o. اظ���ء ا
�َو�	":� :��� ْ َ َ َ �fآ� �f:"	ا�"�ل و� �ر آ���ن /��و:� آ���َا�"�ل وا�: ََ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َْ َ َ +ْ + +ِ َ ِ ًا�:��fر ��Nfرة َ َ ْ ُ َِ ِ +

  �oأ�� �o��� س؛��oآ��o ا���oر ھ�o ا
ا�رض ا�� �ط�4 �����؛ ���ث أن -وءھ� �د<ل �5 دا<ل اoدور،  ���T5 إذا ط��ت أ-�ءت ���. �-��9 إ-�ءة �د�دة

ھoو ا���oر؛  ���؛ �5ذك +���� $ ���� �ورا، و+�ل و�o��2ا�وا5ذ؛ ���-�ء ��� �5 ا����ن ا�ظ �د<ل �4 ا��واب،و�4
   .5ز����� ھو ا���ر، وز��ن ا�1ر وا@����دة ��� ھو �5 ا��ل

��ر�o5 ا�و�o2ت؛ ��oرف : 5���� 5وا9د؛ o�5ن ذoك T5ذا �ر��5 ذك؛ ��رف أ���� آ���ن �ن آ��ت $ <����1 ����� ا���د؛
 إذا Pر�ت ا��دأت ا����o،. وإذا ط��ت ا��دأ ا�وم ا���C ا��س ا���� ھذا ا�وم، ر�تإذا P. ����� ا�وم �Uروب ا��س

����ا��س �oل �oوم 5��oرف �oذك  وھ�ذا ��رف ا���وع ��رور ا��س، ���� أ��م ��ر �ط�4 5���. وإذا ط��ت ا���ت ا
T5َذا ھ̂ل .  �ن ا�)�� اظ�ھرة ھ� ا�1ر��دد ا���م؛: ���� وأ�� ا��ر ��T5 ��رف ���1ر؛ وو �رف ����س. ا���وع

   .ا��ر ا��-� ود<ل ��ر +د�د ا�1ر �رف ���7 ا����
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��ر. وھ�ذا أ�-� ��ر�5 ا��وات ��Cون ا���� ��� :د�ل ذك 2ول $ ����. ��را، و��ر5ون �ذك أ��� 2د ا���ت ا

+إن ِ�دة ا���ور �:د � اA:� ��ر ��را /. ���ب � ِ ِ+ +ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ Bً ْ َ َ ُْ َ +ِ َ
َ�وم 6"ق ا����وات وا�رض  ْ َ َ َ + ْ ََ ْ َِ َ َ ��ر ��را، : أي َ ��Cا ���أ��ر ا

�. ا�1ر��، وھ� ا���oر ا�o��ھدة ھذه ھ� ا���ر�o�� $ ل�o2 ؛�oذه ا�ھ�oھ �o���(�: fل ھf  �f"ن ا�ھf� و:ك�I�f�ِ ِ ِْ ُ + ْ َُ ِ َ ْ ََ َ َ .َ
Tوا �ت �":�س وا���) َ َ َ َْ ِ + ِ ��ذا ُ+�ل ھذا ا�)ل؟ 5ذ�ر ا����؛ أ�� ��ر�5 ا�و�2ت �7وا �ن ا�)ل؛ ُِ.   

َو��	"�وا �: $ ���� ��د�� ذ�ر أ�� �<ر ا��س وا�1ر؛ �2ل ���� وھ�ذا �2ل ُ ْ ََ َ َدد ا��:�ن وا����بِ َ َ )ِ ِْ َ َ َو�	":� َ ْ َ َ َا�"�ل  َ ْ +

َوا�:��ر آ���ن /��و:� آ�� ا�"�ل و�	":� آ�� ََ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ََ َ َ +ْ +ِ َ 
 �ن ر��م و��	"�و ِC/ واM���� رةN�� ر��ُا�: ْ َ ) َ ْ ْ َ ْ ُ ََ ً ُ ًَ ُ َ َ +ِ ِ ِ ِْ ْ َ َا �ددِ َ َا��:�ن وا����ب َ َ َ )ِ ِْ و@  َ
ْو�ن :�1ول $ ����. �ك أ��� آ��ت �ن آ��ت $ ِ ُآ���� ا�"�ل وا�:��ر وا���س وا���ر َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ََ ْ ++ + ُ ِ ا�� ���دل  �ن اJ��ت: ���� ِ

�ظ���؛ +�ل ا��ل وا���ر و+�ل ا��س واo�1ر ������ ���ل 2در��، و ���. ��o�� ولo1�و: �fٌوآ� َ َ  �"�f: لf�"م ا�f��ُ ََ + َْ ْ ُُ ُ
َ�:� ا�:��ر َ + ُْ َ/Yذا .����
 ا���ر و�ظ�م ا��ل: ���� ِ َھم �ظ"�ون َِ ُُ ُِ ْ ْ .   

ُوا���س ���� وآ�� �م, وا��س ْ َ+
 ��َ��ري �����ر � ^ ْ ُ َْ َ َ َِ  اذي 2در $ أ��� ���1ر 5��؛ إ�� أ�� �� ذ�ر ���ر إ� ا���1ر ِ

ِ��ري .أ��� ��+د ��ت ا�رش، وإ�� أن ا���1ر ھو ����� ��رھ� �5 اJ<رة �ن ْ َ
�ر ��� ذ�ك ��د�ر ا�	ز�ز ا�	"�م ����ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ^ ْ ُْ ْ َِ ِ ْ َ ََ ََ 

�� أن �در َ?� .M�:� ِا���س ْ ُْ ْ +َ َ َ َ ُ َْ َك ا���رِ َ َ ْ ���س أن �درك ا�1ر، ����: ���� َ �U��� @: ء�-o� أن �o����. ?َو ُا�"�fل  َ ْ +
ِ���ق ا�:��ر َ َ+ ُ  :����� �+ري؛ و�ذا �2ل $ ���� $ ا��ل � و2ت، وا���ر � و2ت، و�ل ����� ���ر، و�ل�ل +�ل  ِ

ِو�ل /. ` ُ َ/"ك ����ون َ ُ َ ْ َ ٍ َ َ
 .   

 ا��ك، ���ر 5�� ��را �ر���؛ ���ث ���� �5 ھذا �ر��� �5 �5ك دا9رة، وأ���: أن ا��س �ر��� �5 �5ك؛ ����: ذ�روا
وھ�oذا ا�+oوم ر����o $ . و�oذك اo�1ر �ر�oب أ�o�5 �o5 �-oك. أر�4 و��ر�ن ���� أ��� �1ط4 ھذه ا����5 اطو��� �5

�5 �و�o<ر �oم ا��oل  أ5)ك ���د�رة �ول ا�رض؛ ��5 ���ر 5��� ���<�ر $ ����، �<رھ�؛ �o<ر �oم ا�+oوم ���
�م ا��س وا�1روا���ر و�<ر .   

َ ل ھ. :����5 �� ذ�ر �ن 2و� و�ل ذك 5�� 5وا9د؛ ِ ْ ُ
 Tوا �ت �":�س وا���) َ َ َ َْ ِ + ِ ُِ �M����ُوا  :و�ن ذك �� ذ�ر أ�-� �ن 2و َ َْ ِ


 �ن ر��مC/ْ ُ ) َ ْْ ِ ً َ
M؛ ���� ���M ا���د و�ن ذك. ����روا ���: و�ن ذك ا��رة؛ أي ���ْ ل :�2ل $ ����. ���م ا ُ

 

ِأرأ��م إن �	ل � �"��م ا�"�ل �ر�دا إ�� �وم ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ ََ + َِ ًِ َْ ُ َ ُْ ُُ + َ َ
ٍا������ �ن إ�� ;�ر � ����Iم ���Cء  َ َ ُ ْ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِْ ُ ْ ِ + َ َ ٌْ و أن ا��ل دا9م ْ  �o��� ��د�o��� ا

ْ ل :�� ��ت �����م، Cم �2ل ُ
ًأرأ��م إن �	ل � �"��م ا�:��ر �ر�دا  َْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ+ ُ ُُ َ َْ ُ + ِ َ َ

ٌ�ن إ�� دا��9 ����را: ����  َ ِ ْ ْ;�ر � ����Iم  َ ُ ِ ْ َ ُ ِْ + َ
ِ�"�ل ���:ون /�� ِ َ ُ ُ َْ ٍْ َ    .�5ذه �ن آ��ت $. وو2ت ھذا �1در و2ت ھذا. $ ھو اذي ���7 ��ذا و��ذا ِ

�ْو�ن :و�ذا �2ل ��� ِ َآ���� �:� َ َ َِ ِ�"Cf/ نf� ؤ�م�Mر وا����ِ��م ���"�ل وا�: ِ ِ ِْ ْ َ َ َ ْ َُ ْ ْ ُْ + ُُ َ +ِ ِ ِ �o��� :م���o��  نo� ؤ�م�oUل، وا��o���� �o��P
���oooooooooooooooooر�� ��-ooooooooooooooooo5 .ده�ooooooooooooooooo�� ����ooooooooooooooooo� �ooooooooooooooooo�  .ooooooooooooooooo5ذك �oooooooooooooooooن آ��oooooooooooooooooت $ ا

  

  �ن ���Cء � �	��� و��درها���س وا���ر ��ر�

  

�ُ��ور :وأن �) ����� �+ري �1-�ء $ ���� و�1دره، �+ري +ر���� ������؛ �15ل $ ��� ) ُا�"�fل �"�f ا�:��fر و��fور  َُ ) ُ َ َ َ َْ +ِ َ +َ
َا�:��ر �"� ا�"�ل و�6ر َ َ ْ َ َ َ+ +ِ + َ

ًّا���س وا���ر �ل ��ري ��ل ����  َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ٍْ َ ِ ِ ` ُ +َ ْ
ُ��ور و����  ) َا�"�ل َُ ْ أ�� �o�� ��7oذا ��oد ھoذا،  :���� +

   .ا���ر وأ�� �د<ل �ن ھذا �5 ھذا؛ 5��1ص ا��ل و��ون ز��دة �5

�ظ��o 2در��o  �5 ا��ل، وذك �ن آ��ت $ و�نوإذا �1ص ا���ر ��ن ز��دة �o�� �`�fل .اد@ ُ
f��ِري  ْ  �o<ر اo��س َ

�o��ر اo��ر اoذي o2دره $،  ٍوا�1ر +�ر؛ o�5ل �����o وا�1ر �ل ����� �+ري، وا+ر��ن ھو ا��ر؛ أي ا��س +�ر��،
ٌوآ�� :1ول $ ����وھ�ذا � َ َ��م ا�"�ل :�"� �:� ا�:��ر /Yذا ھم �ظ"�ون َ ُُ ُ َ َ ْ ْ ُِ ِْ َ َْ ُ ُِ + ْ ُ َُ َ + َ

 ���� :
 ا���ر و���7 ا��ل 5�ظ��ون ����

َ/Yذا ِھم �ظ"�ون وا���س ��ري َِ ْ ُ ْ َ ُ َُ + َ ُِ ْ ُوا��f�س $، �+oري ���ر ��را �C��C @ ��و2ف 5�� ��o2 �oدره: أي ْ ْ َ+
f��ِري  ْ َ

: أي 
�ر ���f ��� ��ء $ ���� إ� ا�+ل اذي 2دره $ ���ر��f��َ ^ ْ َُ َ َ ِ �o��� : فo2و��و �o�5 1ر��o� ذيoإ�o أن ���7o اوo2ت ا

َذ�ك .+ر����� ِ َ��د�ر ا�	ز�ز ا�	"�م وا���ر  در:�ه �:�زل َ ِ ِ َِ َ ََ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ+ َ َ ْْ ْ ِْ ِ ِ .   

اo��س -o�pل . �����o اo��ر $ ا�1ر � ���oزل؛ ��oزل o� �o5ل ��o� �oن اo��ر؛ ��oزل �oل ���o5 �o ��ز�o إ�o أن +�ل
�-وا�1ر�o�� $ �����+ ،�9�-1و� ��  �+ري ��7ر $ ����o�� $ ل�o2 ،�oظ��� �o�� �oْو�fن : �oن آ����o ادا ِ َ  �fِآ��� ِ َ

َا�"�ل وا�:��ر وا��f�س وا���fر ?  ْ +ُ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َْ + + f�ُ��دواُ ُ ْ َ
�fن �+�"�f�س و? �"��fر وا��fدوا a ا�fذي 6" ُُ ُ ْ َ َ َ َْ ََ + ْ ََ +ِ ِ ِِ ِ+ ِ ���oد  وذoك �ن ھ��oك �oن ِ
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�ن ا�+ود ���س وا�1ر، وأ�ر ��+ود & اذي <��1ن، و+����� �ن  ا��س، وھ��ك �ن ���د ا�1ر؛ ���5 $ �����
�ظ�م ��ط���؛ ��ث ����ظ���، و ��� �   .�̂�رھ�� ��� ���ء آ���� ادا

�َو�6ر :�ذك أ<�ر ���رھ�� دا��9؛ �15ل ��� َ َ+
َ��م ا���س وا���fر دا�f�Pن و�6fر ��fم ا�"�fل وا�:��fر  َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ+ ُ + + َُ ُ ُ+ َ ْ َِ ِ َ َ

َو�6fر  َ َ+
f��ُم   ُ َ

ِا���س وا���ر دا��Pن ْ َ َ َ َ َ ِْ َ َ ْ +
   .2در $ و2و�5 5�� �ل ����� ����ر �س ��و2ف إ� او2ت اذي: أي 

���2د أ<�ر $ . ٍ$، وأن ا�1ر +�ر؛ إ@ أ���� �+ر��ن �5 أ5)���� �ر�� ��� أ<�رأن ھذه ا��س +: �5ذا �) �ك د�ل 
�5 ����7� ���� ���� �َ���رك :ا���ء �5 2و َ َ ًا�ذي �	ل /. ا����ء �رو�� و�	ل /��� �را�� و �را َ َ َ ً َ َ َ َ َ ً ُ ُ َ + َ ََ ِ ِ ِ َِ َِ +

ً�:�را  ُِ .   

�5�راج ھو ا��س .�ْأ�م :أ<�ر ���7 �راج، ��� �5 2ول $ ��� َ ً:�	ل ا�رض ���دا وا����fل أو��fدا َ ًَ َْ َ َ َ َ ْ َ َْ َ ِ ْ ِْ َ ِ �o :إ�o 2و

َو�	":� ْ َ َ ً�را�� وھ��� َ َ ً َ+ اo�1ر  �5و ا��س ا�� �-�ء إذا ط��ت، �-�ء �ل �� ط��ت ����؛ +���� $ �را+�، و+�oل ِ
ِ�	ل /. �<�ر ���� ���7 +����� �5 ا���ء. �ورا َ َ ًا����ء �رو�� و�	ل /��� �را�� و �را �:�را َ ُ ً َ َ ً َ َ َ َ َ ً ُ ُ َ +ِ ِ َِ َ  وأ<�ر أ�-� ����7 ِ

���� ��� أن �درك ا���ر و? ا�"�ل ���ق َ? :���ر �5 أ5)ك �5 2و� .M�:� ُا���س َِ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ُْ + َ ْ ََ ِ ْ ُْ ْ +َ َا�:��ر و�ل /. /"ك ����ون ِ ُ َ ْ َ َ ٍَ َِ َ ` ُ +ِ .   

َو? ���ر �5 ���5، وا��س ���ر �5 ����5 �5��س @ �درك ا�1ر، �ل ا�1ر ِا�"�ل ���ق ا�:��ر َ َ َ ْ+ ُ ِ ُ +
  �o���� ل �ل وا�د�

وأظ��oت اoد��� +�oء ا��oل ���o , ���ر، �ل إ��� ���7 إذا Pر�oت اo��سا @ ���ن أن ���7 ا��ل �5 و�ط. ���7 �5 ز����
ُو�دع :����، و�ذك �1ول $ ���� أ<�ر $ َ ًاL:��ن ����ر د��ءه ����6ر و��ن اL:��ن ��و? َْ ْ ْ ُْ َ َ َ ْ ُ َ َ ) َُ َ ُ ُْ َ َ + ِْ ِِ ِ َو�	":� ا�"�ل وا�:��ر  ِ َ َ ْ َ َ َ+ ََ + ْ

ِآ���ن /��و:� آ�� ا�"�ل ْ َ ْ َ َ ْ َ+ َ َ ََ َو� ِ ً	":� آ�� ا�:��ر ��Nرةَ َْ ْ ُ َ َ َِ ِ + ََ
 .   

 5�� ا��و؛ وذك �ن $ +��� �o-�ء �o5 ا��oل، و+�oل آ��o ا���oر ا��o ھ�o اo��س 5ـL�� ا��ل ھو ا�1ر ���� �ظ�ر


 �ن ر��م و� ���رة؛C/ واM����ِ ِ َِ ) َ ْ ْْ ُ َ َْ ً َ�	"�وا �دد ا��:�نَُ َ َِ ) َ ُ َْ َ
َوا����ب  َ َِ ْ

�ن ���� $ �7ن ��ب ا��س واo�1ر؛ أن : ���� 
   .���ب ا�و�2ت، ��5ر5وا �1دار ا��ل وا���ر ����وا ا���م، و����وا ا���ب؛

 ��� Pر�ت ا��س �دأ ا��ل ��� ھو. وا��ل ��دأ �ن Pروب ا��س. أو �ن ط�وع ا��س  �ن ط�وع ا�+ر،ا���ر ��دأ

َا����o�4؛ ��ر�o5 ا����o�o�� 4رُف  ظ�ھر، و��� ط��ت �دأ ا���ر ��� ھو ظ�oھر؛ ����oوا ا��oل وا���oر، و�oذك ����oوا ْ ُ
   .��ء ��رف ذك؟ �Uروب ا��س و�ط�و����7ي . أ��وع إذا �-� ���� أ��م ��دودة �-�. أ�-� ����س

 ھoذا اo�1ر اoذي �o��ھده �ط�4o و�oUرب، oCم ��oرف ��زو�oP ھo)@. ��ون ���1ر؛ آ�� ظ�ھرة �ذك أ�-� ��ر�5 ا���ر

@ �oزال �U�oر إ�o أن �����o اo��ر  ِا��داء ا��ر؛ ���ھد أ�� إذا ا��دأ ا��ر ُر�9 ھ)@ �Uo�را، oCم @ �oزال ���oر، oCم
���C�وا�ط� ھذا ا�1ر، و@ ����ج إ� ���ب ا�̂����ن؛ �ل ھو ��oء ظ�oھر  ��5ر�5 ا���ر و��ر�5 ا���ن. ، وھ�ذاا

َ��	"�وا �دد ا��:�ن وا����ب :��رز؛ �1ول $ َ َ ) َ ُ ِْ ِ ِْ ََ َ َ َ
ُ���Iو:ك �ن ا�ھ"�   :و�1ول �5 آ�� أ<رى  ِ ِ+ ْ َُ ِ َ ْ ََ َ ِل ھ. �وا �fت �":�fس َ + ِ ِ ُِ َ َ َ ْ

Tوا��) َ َْ
إ���؛ إ�o  +���� $ �وا2�ت ���س؛ ��ر5ون ��� ا�وا2�ت ا�� ��ر ����م، وا�� ھم ���+� أن ھذه ا�ھ��: أي 
��oرف ذoك ��oذه . ا9�Uب؟ أو �� أ��� ذoك  ���د ا�رأة �����ر �C)؟ و��� ��ل ا��ر��� ��ل اد�ن؟ و���. ��ر���5
   .ا���ر

����o و��oم �o2ل. ا���دات و�ذك أ�-� أ��ر $ ��o� ��� :oCم �o2ل إ��o أ��o أ��o�� @ �o�ب و@ ���oب :ورد أن ا

T5ن Pم ����م . رؤ��� وأ5طروا رؤ��� �و�وا :Cم �2ل. ���� و��ر�ن، أو C(C�ن: ؛ ���� ا��ر ھ�ذا وھ�ذا وھ�ذا
�o��oرف د<oول اo��ر، . أ��oل �����o وھoذا. o�5ذا د�oل ���o أ�o��� �o���+ �oل �o��ء ���oره؛ ���oره �����o 2�5دروا 

  .إ� ���ب ا�����ن، و��+�م ا��+��ن ود<ول ا��� �وا�ط� ھذه ا��س وھذا ا�1ر، و@ ��+�

  

  �":Nرا:��ا�	دول �ن ا���ر ا���ر�� إ�� ا���ر ا���
د�� ��"�د 

  

اA�)���؛ زھدوا �5 ��ر�5 ا���ر  �5 ھذه ا�ز��� �ن آ�Cر ا@�����ر، و�ن آ�Cر أو9ك ا���رى ��� �C�ر �ن ا�)د
���)��ت ظ�ھرة ا�1ر��، و��روا �ؤر<ون �����ر ا5Aر�+�� ا ���5ر�وا ا���ر اظ�ھرة ا�� ���ھد د<ول . �س 

�ظر �o5و�دوا إ ا��ر 5��� وا����ؤه،�oب؛ و���o��o����ت  � ��1�د ا���رى �5 أ��oر وھ��o�� @ �oرف إ@ ��oد2�ق ا
@ �oك أن ھoذا زھoد 5���o+ �oء اo�رع  ...و��وھ� �7���ء م �رد ��د ا�رب؛ ��وھ� ����ر و�5را�ر إ� آ<ره. ����و���

�oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo�.  

� أ<�ر ��دة أ��ر ا���؛��� $ �+إن :�15ل ��� ِ �:Aور �:د � ا�َ�دة ا�� ْ Bْ ِ + َ +ِ ِِ ُ ً ��ر ��راَ ْ َ ََ َ
 ���� :���o .ا�1ر��o أ��ر ا

�:Aَا ْ
َ��ر ��را /. ���ب � �وم 6"ق ا����وات وا�رض  ْ َ َ َ + ْ َ ً ْ َ ََ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ِ �� أر�	� �رم +:�ٌ ُ ُ َ َ ْ ٌَ َ ْ ِ ����� و��م �1و $ ��� ��� :؛ ����� ا

ا���oر  o�5و �o��� �o�ن +��oدى و����oن ذو اo�1دة، وذو ا�+�o، وا��oرم، ور+oب �o-ر اoذي: ��oت�oC(C ��وا
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وo�س ��o ذ�oر o� �o5رد �o5 اA�o)م،  وم �رد ھذه ا���ر ا5Aر�+�� �5 �U ا�oرب، و@ ��ر�o�5 ا�oرب، وoم. ا�ر���
   .اA�)م

�)����� ظ�ھرة؛ �زوغ �5دل ھؤ@ء اذ�ن �2دوا �ھ)ل  ا���رى و��وھم، و�ر�وا ا���ر اA�)��� ا�� +�ل $ ���
ّاo�1ر؛ oCم ��ر5و��oo إذا ھoل، و��ر5و��o إذا ا���ooف، و��ر5و��o إذا ���ooھ� أو o2رب �o�ن َ �oo�ھ�؛ رؤ�o��و��رoo5ون . �oن ا

��ر ��ر ��Cوا��دأت��-� ا ���   .�5دوا �ن ھذا. ��� أ<رى ا أ��� 2د �-ت؛ �-ت ا

���� و��م �ذك أ�-� �دوا �ن ا��ر�
 اذي ���ن �م $ ��� ������� و��م ھ�+ر �ن ���o. ھ+رة ا $ ��� ��T5 

�ّ و�وھoوا ���o ھoؤ@ء اo5Aر�W و+�oء. وا���ظ ا����ون ��وم ھ+ر�� و���� ھ+ر��، و��oروا �ؤر<oون ���o ا�د��� إ
�5ز�oوا إ�o� �oر�
 @ ��oرف، و��oوه ����oر�
 ا�o�)دي؛ �4o أ��o  ھذا ا��ر�
 أ2وى وھذا ا��ر�
 أو�،: ا��س، و�2وا

�س �1�1��.  

  

  آراء ا���� /. ا�	"وم ا�4"���

  

ا���� ھ� أن ��ر5وا أ<�ر �7ن . 5��� إن ا�)�� ا�� +���� $ ��ر�5 ظ�ھرة ھ� ا��س وا�1ر؛ أ<�ر ������: 1�5ول
   .��ر�5 ذك ��ذه ا��س وا�1ر. ��م، و�دد ا���ر و�دد ا��وات �دد ا���م ا�� ��ر. �دد ا���ن و�دد ا���ب

� ھو اذي <�ق ھذه ا��س، ور���� �5 �5ك ���M، و<�ق ا�1ر ور��� �5 �5ك ��رف أن��� $ّ M��� . ومo+�و�ذك ا
ِ�ل /. :ھذه اJ�� ر 5��� ��� ��ء $ ����؛ �1ول �5+���� �5 أ5)ك �ر���؛ �دو ` ُ

َ/"ك ����ون  ُ َ ْ َ ٍ َ َ
 .   

� ���7�َ��Mُ؛ �����M اذي ���M �5 ا��ء؛ ���ر ��� �ظ�oم ْ  َ? @ ��U�oر 5��o، و@ ��oرك ا��oك اoذي ر��oت 5��o: وا�oد َ
�� .M�:� َا���س َ َ ُ َْ ِ ْ ُ� أن �درك ا���ر و? ا�"�ل ���ق+ َِ َ ْ َ َ َُ + َ َْ ِ ْ ُْ َ

َا�:��ر و�ل /. /"ك ����ون  ُ َ ْ َ َ ٍَ َِ َ ` ُ +ِ �   .�5ذا �ن آ��ت $ ���

 أو ��oر -�+���o و��رھ�o-و�oذا  إ��� �oذا: �1�س �+���، و�1ول�ون ھ��ك �ن : ����. �1دارھ� 5) ���م 2درھ� إ@ $ أ��
وذك �ن ا�A��ن <�ق ��� ا�رض، و@ ��+�وز . ��م اU�ب @ �ك أن ھذا �ن. أو ��ر ا�+م ا�)�� و��ددو�� ا�1ر،

ا���دة  ��� ا������9�U و��ود 5��� و@ ��+�وز �� وراءھ�؛ �5�س � أن ��د<ل �5 ا��وم اU� �5و <�ق. ���� ھذه ا�رض
�oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo��.  

وا ^+�ء أو ���ن �5 ھذه ا�ز��� �ن ����ون �7ھل ا���9؛ أي�o15 ،س��إن اo��س : ��م ا���9؛ ��5روا �1درون ��ر ا
 �ن اذي أ<�ر�م �oذك؟ ھoل. وأن ا�1ر أ�� أ��ر �ن ا��س ��ذا أو أ��ر �ن ا�رض ��ذا أ��ر �ن ا�رض ��ذا و�ذا،

� <��o�1، . إ���o وo2���وھ�؟ @ �oك أن ھoذا �oن ��oم اU�oب، @ �o��ط�4 اo�A��ن أن ��oلو���م إ�o اo��س �o�� $و
اoo���ط�ن ��ooل إ�oo اoo���ء، و�ooذك ا+ooن؛ و�ooن  و+���oo� �ooن أھooل ا�رض، وoo�س ��oo ا���ooل ��oo���ء؛ وooو ���ooت

�1ر و��ر5وا �1داره، و�1��وا ا�+وم ا��س و��ر5وا �1دارھ�، و�1��وا ا ��+و�ون أ�-� �ن أن ���وا إ� أن �1��وا
� �o1ول و��ر5وا�o�� &�o5 ودون؛�� ����د��م f"6ق ا�f���وات  َ��f :�1دارھ�؛ �ل ھم �ن ھذه ا�رض <�1وا ���� وإfِأ� َ َ + ُ ََ ْ َ ُ ْْ ْ َ

ْوا�رض و? 6"ق أ:4��م ِ ِ ُ ْ ََ َ ْ َ َْ ْ َِ َ
ا�رض ��د�� <�1ت؛ �ن أي ��دة <�1ت؟ و@ <�ق ا���ء، و@ <�ق ��  �� ��دوا <�ق: أي 

اo��س إo� �oذا  �د�ون �ـ7ن ھذا �1دار ا���ء، و�1دار ا�رض، وا����5 ا�� ������o، و�o�� �5�o�ر �5 ا���ء؛ �5�ف
@ �ك أن . �� را�دة @ ��U�ر �ن ������أ��� ��C و�ذا؟ و��� ��و2ف ا��س؟ و��� ��و2ف ا�1ر؟ و�� أ��� ذك؛ 5�د�ون

   .ھذا ��� �د<ل �5 ��م اU�ب

�ول ����� ��� �دور ار��، أو ��� �دور  و2د ���ن ھؤ@ء اذ�ن �د�ون أن ا��س وا��2، وأن دورا��� إ��� ھو دوران
�5 ����C ؛ وھ���ر��9��ا�رض، وأن دوران ا�رض ھ�ذا �1وون، وأن اذي �دور ھو ھoذه . ������ ا�رو�� ا��1�� ا

و��o . ا���oر ���د�ر ا�Uزل اذي �د�ره ا�رأة �5 �دھ�، وأن ھذا ھو اoذي ���oل ��o ا��oل، و���oل ��o ا��دار��� ���
  .أ���oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ذooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooك

M���� س�ُ� :أ<�ر $ ���� �7ن ا�رض ���1رة، �2ل $ ���� .�ل ھذا 2د رده $ ����، وأ<�ر ���7  َا�ذي �	ل  + َ َ ِ +
َ��م ا�رض ْ َ ْ َُ ً  رارا وا����ء �:�ءُ َ َ + َ ً ََ ِ َ

َو�رى :وأ<�ر �7ن ا��س �ط�4 و��زاور؛ ��� �5 2و�. ����C ���1رة :و2رارا ����  ََ
 

4�م ذات ا����ن وإذا�َا���س إذا ط"	ت �زاور �ن � َ َ َِ ِ َِ َ ْ َ ُ َ َ َ ِْ ِْ ََ ْْ ِ َ َ َ ْ;ر�ت ْ+ َ َ �م ذات ا����لَCر�� ِ َ ُ ُ) ََ َ ْْ ِ  4oط�� �oأ�� ���أ�س �5 ھذا د�ل 
   .��� ا�1ر �ط�4 أ�-� و�U�ب؛ ���ھدو�� �5 أول ا��ر 2ر��� �ن ا��س، و���د أ�� ����ق و�U�ب؟ وھ�ذا

��5��ّ؛ �5 طر�5 اذي ����� �5م �o�4 وoم �ظ�oر إ@ ��oء  ّ� از+�+�؛ T5ذا ��ن 2ر��� ���� �4 �ورھ� �5وذك ��� ���ز
����o  ا���� ا��C�� ا���د ����؛ وذoك �ن �o�رھ� أ�oرع �oن �o�ره، �o�5 ا����o ا��C� �o��7o<ر وإذا ��ن �5. �2�ل ��� �����

�o�5 ط4 �ورھ�� �����oطو��� 5��o إ�o أن �����oل -oوءه إذا  ����o ا���oد ����o ��ز�o ازدادوھ�oذا . �2�)، و���� �ـ7<ر 
� . وھ��ك ��ط4 �ورھ� 5�� 5�-�ء ���) .ا���ف ا��ر، ��5ن �5 ا��رق وا��س �5 ا�Uرب�o�� $ ھ�ذا أ+رى

����.   
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�� �U�oر �و-�o�� ��o �1وoون أ�س ����C و ��ن��� أن ا�1ر ���ر؟  (��5�oف . ��U�oر �و-���o إن اo��س @: ذك د
���� �2�)، و�ل ��� ���د ���� إ� أن ���ر �5 ��ف  ��ون �5 ا���� ا�و� إ� +��ب ا��س، و�5 ا���� ا��C�� ���د

 @ �ك أن ھذا د�ل ��� أن $ ���� o2در. ا��رق؟ Cم ��د ذك �1رب ���� ���9 5���9 ا��ر ھ� �5 ا�Uرب وھو �5

� ھذه ا���زل، 5�َوا���ر :�1ل ��� َ ََ ْ
َ در:�ه �:�زل  ِ َ ََ ُ ْ + � ��ز� و��ن ا��ز��ن ��و أر���ن د2��1 أو ��وھ�، : أي َ ����ل 

�o5 ا����o ا��C�  �o���oا<��ره، ��5رف ذك ��د�2 و ا<��رت ذك، و��رت �U��� �5 ا���� ا�وoC ،�oم �U ��رف ذك �ن
�C؛ 5و+دت ��ن �ل ����ن ��و أر���ن أو�C   .ا�C�ن وأر���ن د2��1 ��د2�C ،�1م �5 ا

�ذ�� ��<رة ��7ره، وأ��� ���ر، وأ��� ��ت وا��2؛ ��� �1ول ھؤ@ء  @ �ك أن ھذا د�ل ��� أن $ ���� +���� ��9رة
�م ا�د<ل 5���<ر�وا �5 ��م اU�ب، و�د< ا��7<رون اذ�ن �U��� @ ���5 وا�.  

  

����C. ز�::� �����  ا���س وا���ر /. �وم ا�

  

��o�� ولo1�5 ،�oز���� �-o1�� �o���1َإذا :$ ���� أ<�ر �7ن ا��س وا�1ر �5 �وم ا ْا��f�س �fورت ِ َ ) ُ ُْ +
  �o�� ،ورتo�

��oف . أر��o�ن أoف �oرة أو ���o �1وoون إ��oC� �oل ا�رض: اoذ�ن �1وoون.  طو�oت وأ���oت ��o��ء ا�طoوي��oون؟
� �طوى؟ و��ف ��ور؟ و��ف ����2ط ا�+وم؟ �1ول $�o��: َوإذا ِ ْا��وا�fب ا:�fAرت َ َ ُ ََ َ ْ َِ ْ

 ���o� �oء $ �o��2طت: ا��oCرت 
����.   

ا��س، وأن  و@ ���1ق �5 �ظر ھؤ@ء؛ �ن �ظرھم أن ا�رض �U�رة، وأ��� �1�رة ������ إ�. ���1ق 5) �د أن ھذا
   .ا+و وا�واء ھذا �س � �����؛ إ� آ<ر �� ��<ر�ون و�1وون

�oدة �o5 ك�؛ ���o أ<�oر �oذ�o�� $ ت�o�ن آo� ن�o��ر آo�1� @ �oك أن اo��س وا�o�� �o�f�ُ�سا :آ��oت، �1و ْ ُوا���fر  + َ ََ ْ
ٍ�����ن َِ ْ ُوا�:�م ���ر �����ب: أي ُ ْ َ+

ِوا���ر ���دان  َ ُ ْ َ ُ َ َ+
�، وأ�� اذي ���رھ��ل ذك د�ل ��� أ��� <�ق  ��� $.   

� @ ��<o���ن   واo�1رإن اo��س :أ�-� �5 �د�ث ا��وف، �1ول ��� $ ����o و��oم �ذك�o�� $ ت�o�ن آo� ن�o��آ
�������oن ا<o�وف ��رو �o5����o؛ �����o أن اo�1ر  وoو. أ�� ھو اoذي o2در �o�ره وo2در <o�و�5: أي �وت أ�د و@ 

��ط4 5��؛ 5��ون ذك ا����ءه إ� أن ��-� وo2ت �oUرب 5��o و�o�ط4   ا��س 5)<�و�5 أن ا�رض ��ول ���� و��ن
 ��وف ا��س �7ن ��ول ا�1ر ����� و��ن ا�رض، 5��ون ذك ��+زا ���o� �o�� ��-oء $ و�ذك أ�-�. 5�� ا��س

����.   

� �Tذن $ و�1-��9 و2دره؛ 5����ر ذك +�ر��، وأن +ر���� @ �ك أن ھذا د�ل ��� أ��� ���ر ��� ��رھ� $ ����، أ���
�ظ���o، و��oرف �7oن آ��oت. و�o�رھ� �ن آ��ت $ ا�� o2درھ� �o�� �o$  �oؤ�ن ا�o��م ���o ��رo� �o5ن ھoذه اJ��oت ادا

   .�C�رة، إذا ��ن $ ��ب ھذه اJ��ت؛ 5����ر ��� ا���م

� آ��ت $��� �ْو�ن :�C�رة، ��� �5 2و ِ َآ���� أن �ر�ل ا�ر��ح َ َ ) ْ ُ ََ ِ ِ ِْ َ�f��م �ن ر���ِ ���رات و��ذ� ِ ِ ِ ِ ٍَ ْ َ ُ َ َ َ ُْ ْ ُ )َ
ِو���fري ا�f"4ك �If�ره   ِِ ِْ َ ْ ََ ِ ُ ْ ُْ َ

ْو����Mوا �ن /C"� و�	"�م ُ َ َ+ َ َُ َ ْ ْ َِ ِ ِ َِ َ���رون ْ ُ ُ ْ َ
 ���� �قأن ھذه �ن اJ��ت ا�� ���دل ��� �>�5ذك ا��س وا�1ر . �� �ظ�� ا

   .آ��ت $ ���� آ���ن �ن

ب أن ��ك ا���د�ث ��ت ��Cت �� ورد �5 ��ض ا���د�ث �ن �1د�رھ�� أو �ن �دة ��رھ��؛�Uوا��Cر ���� أ�� إ�� . ا
ُأ��د�oث اo1̂��ص و��o أ�����o �ن اA�را9����ت، وإ�� �oن ْ .�o�� و�oن وردت.  ذoك��o� �oر ���o� �oء �C�oر �� �o�oدل 

�o5 ����1وأ<�oر ا����o� �o $ . ا��oر أ��د�ث ����� �5 أن ا��س وا�1ر ��وران �وم ا1���� وأ���� �1�ران �وم ا
اoذ�ن ���oدو���  و�ن ��ن ا�1ر، ا�1ر. ا��س ���4 �ن ��ن ���د ا��س :���� و��م �C�� ���7ل �ذ�ن ���دو��� �1ول

   .���م ���دون P�ر $ إ� أن ��1طوا �5 ا��رو��Cل �م 5����و���  .�5 اد���

@ �ك أن 5���� ���45 ���س؛ ��5 ا��س �رار��� ا�� ���ھد؛ أ��� . ا���45 و���رف أ�-� ��� +�ل $ ���� 5���� �ن
َ���رك :2و� إ��� �5 ا���ء؛ ��� �5: ��رارة ا��ر، ��رف �7ن ����� و����� أ�دا ���دا، 2�ل �ذ�ر َ َ ِا�ذي �	ل /. َ َِ َ َ ِ ا����ء + َ +

ً�رو�� و�	ل /��� �را�� و �را َ َ ً َ َ َ َ َ ً ُ َُ ِ ِ ً�:�را َ o��ر : �ر��� �5 ا���ء، و����� و��ن اo���ء �o��رة <�o��� �9���o؛ أي أ��� ُِ��
اo�د�د أ���o  َو�4 ذك ��ل �رار��� �د�دة إ� ا�رض، �o��ھد �o5 ا�o�ف. ورد ذك �5 أ��د�ث ����� ا����د ���

���� و��م �د�دة ا�رارة، �ذ�ر�� $ ���� ��ذه ا�رارة؛ �رارة وھW ا��ر؛ $ ��� ���إذا ا��د ا�ر  :و�ذا �2ل ا
M�5 ر �ن�. ��س �5 ا���ء، و��س �o5 ا�o�ف: أن $ أذن ���ر �����ن ِوأ<�ر �ـ +��م �75ردوا ���)ة T5ن �دة ا

   . �ء �ن ز��ر�ر +��م�� �+دون �5 ا��ف �ن ا��وم �ن ��وم +��م وأ�د �� �+دون �5 ا�� 75�د
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]�ذ�ُر ا�����ن �7ن ����روا، وأن ��ر5وا 2درة $ ���� �5ذك �رار��� َ ُ��ف ُ��د ھذه: ُ ْ  ،�oل �ورھ�o� كا��س؛ و�4 ذ
�  ��� ��ء $و��ل أ�-� �رار���، و��ور دا<ل ا��وت؛��� . �o5 س�o�و�ذك أ�-� ا�1ر 5�o9�5 �oدة؛ أ� �o���oدي ��o ا

ظ���oت  و�ذك أ�-� ا�+وم ���دون ��� �5 ظ���ت ا�ر، و�o5. ]اطرق إذا ���وا �5 �ر�� �ظ��� ظ���ت ا��ل؛ 5���ر �م
  . ا��ر

�ظ�� ���   .�وا�ل ا1راءة. �ن <���1 وأو+دھ� �ل ذك +��� $ �ن اJ��ت ا�� ����رون ���، و���دون ��� 

  

  ���= �دء 6"ق ا���س وا���ر و��Nر أ�رھ��

 �oo��ن، وا�oo)ة واoo�)م ���oo أ�ooرف ا�ر��oo�ن ����oo��� �ooد و���oo آ�oo��oo�م $ اooر��ن اooر��م، وا��ooد & رب ا
  . و���� أ+���ن

�د��C ���د �ن ���� �ن �ز�د ار�2�� �ن أ�س : �د��C ھد�� �2ل: �د��C أ�و ���ر ادار�� �2ل  -ر��� $ ����-�2ل 
  . ا��س وا�1ر Cوران �1�ران �5 ا��ر : �2ل ر�ول $ ��� $ ���� و��م: ر-� $ ��� �2ل

�oد��C : و�د��C +��ر �ن أ��د �oن �o5رس �o2ل: �د��C ا��ت �ن ���ود �2ل: �د��C ���د �ن ��د $ �ن ر��� �2ل: �2ل
����o و��oم : �ل ا���س �ن �ز�د 2 $ ��o� �o���oن ا ����د��C درس �ن ز��د �ن �ز�د ار�2�� �ن أ�س ر-� $ 

 ��C� .  

�����o5 �o : �د��C ھ��د �2ل: �د��C أ�و ���� ارازي �2ل: �2ل $ �o-س ر�����دة �ن �+�د �ن ���ن �ن ا�ن  ��Cد�
�ز و+ل �ْوإذا ا����ر ��رت : 2و َ ) ُ ُ َ َِ ِْ ��ور $ �ز و+ل ا��س وا�1ر وا�+وم �5 ا��ر، Cم �ر�ل ����� ��را : �2لَ

�ز و+ل  �ْوإذا ا����ر ��رت : ���5<�� ��5�ر ��را؛ 5ذك 2و َ ) ُ ُ َ َِ ِْ َ .  

�oد��C : �د��C ورد �ن ��د $ �2ل: ّ�د��C ���د �ن ��د $ ا�<ر�� �2ل: �د��C أ��د �ن ا��ن �ن ��د ا��ك �2ل: �2ل
إن $ �ز و+ل <�ق ا��س : ���د �ن ط��� �ن +��ر �ن ���م �ن ���ق �ن ��د $ �ن ��رو ر-� $ ����� �2ل

  . ط��� ��+7وا�1ر، Cم أ<�رھ�� أ���� �5 ا��ر �5م ���

�oد�o�� ��Cد �oن ���oد : �د��C أ�و ��1وب إ���ق �oن أ�o�� �oزة �o2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ��� ارازي �2ل: �2ل
�oن ا�oن ���oس : ا���� أ�و ا�1�م ا�روزي �2ل �oر����د��C أ�و ���� �وح �ن أ�� �ر�م �ن ���1ل �ن ���oن �oن 

ر���o -�� ا�ن ���س ���ت ���+ب �ن ��ب ا����ر :  إذ أ��ه ر+ل �15لر-� $ ����� أ�� ����� ھو +�س ذات �وم
�  . ؛ �ذ�ر �5 ا��س وا�1ر-$ ���

ز�م أ�� �+�oء ��o��س واo�1ر �oوم ا1����o : و�� ذاك؟ �2ل: و��ن ا�ن ���س ر-� $ ����� ����9 ����5ز Cم �2ل: �2ل
����o� �oظ�� -ر��� $ ����-�2ل ��ر�� . �C ����7وران �1�ران 5�1ذ�5ن �5 ا��ر $ �o-س ر�o�� 5ط�رت �ن ا�ن 

��-P م �2ل. وو�2ت أ<رىC :�C(C م. �ذب ��ب(�A�5 ا ��+oل و�oز، +oل وأ�oرم أن ��oذب . ھذه ��ود�� �ر�د إد<�
���ِو�6ر ��م ا���س وا���ر دا�f�Pن : أم �ر إ� 2ول $ �ز و+ل. ��� ط� ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َِ َ َ ْ َ+ ُ ؟ ����o دءو����o5 �o ط����o؛ �5�oف ُ+

������ أ���� دا��9ن �5 ط����؟ ��2ل $ ھذا ا��ر وM�2 ��ر��� ��Cن أ�د���ز و+ل، وأ�ظم . ��ذب  $ ����� أ+رأه 
  . 5ر��� ��� ھذ�ن ا��د�ن ا�ط���ن & �ز و+ل

�ود ، oCم . Cم أ<ذ �و�دا 5+�ل ����� �5 ا�رض، 5ظل �ذك �� ��ء $. اCم ا��ر+4 �رار�o� �oور� �o�4 رأo5م إ�� رC
أ@ أ�د�Cم �� ���ت �ن ر�ول $ ��� $ ���� و��م �1ول �5 اo��س واo�1ر و�oدء <��o��1 و��o�ر أ�رھ��o؟ : �2ل
����o و��oم �9oل �oن ذoك �o15لإن ر�ول $ ��� $: �15ل. �ر��ك $ ���� . ��م: ���2: �2ل  : �o�إن $ �oز و+oل 

�o� �o� �o�75ن ���oق ����o أن �oد���� ��o�� . أ�رم <��1 إ�����، وم ��ق �ن <�P �1�ر آدم <�ق ����ن �ن �ور �ر��
دون و�� ��ن �5 ���ق ���� أن �ط����� و��و��� �2را؛ C� ���1�> ��T5 . ��1�> ��T5ل اد��� �� ��ن ���ر��2 و��Uر���

  . و�ن إ��� �رى �Uرھ� �ن �دة ار������ �5 ا���ء و��دھ� �ن ا�رض. ا��س �5 ا�ظم

�5و �رك $ �ز و+ل ا��س وا�1ر ��� ��ن <����1 �5 �دء ا��oر oم ��oرف ا��oل �oن ا���oر، و@ ا���oر �oن ا��oل، 
� ��� ��وم؟ و��� ��طر؟ و@ �oدري ا�oرأة و��ن @ �دري ا�+�ر ��� ���ل و��� �7<ذ أ+ر��؟ و@ �دري ا��9م إ
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��� ���د؟ و@ �دري ا����ون ��� و2ت �)��م؟ و@ ��� و2ت �+�م؟ و@ �دري ا�د��ن ��� �oل د���o؟ و@ �oدري 
75ر�oل . ا��س ��� �زر�ون ������م؟ و��� ����ون را�� أ+��دھم؟ ��5ن ارب +ل +)� أ�ظر ���ده وأر�م ��oم

(�. و�5 �o1��o ا�oور. م �75ر +���� ��� و+� ا�1ر وھو �و�9ذ ��س C)ث �رات، وط�س ��� ا-وء+�ر�ل ���� ا
���� �ِو�	":� ا�"�ل وا�:��ر آ���ن : 5ذك 2و ْ َ َ َ َ ْ َ َ ََ + ََ + ْ��Jطو. ا>. ط 5�� �5و أCر ا��oو�5�واد اذي �رو�� �5 ا�1ر ��� ا

  . Cم <�ق $ �ز و+ل ���س �+�� �ن -وء �ور ا�رش �� �9��C(C و��ون �روة

وو�ل $ �ز و+ل ����س و�+���� �9��C(C و���ن ���� �oن ا�)o� �o�9ن أھoل ���oء اoد���؛ o2د ���oق �oل ��oك ���oم 
�ن ا�)��9 �ن أھل ا���ء اد���؛ 2د ���ق ��ل �روة وو�ل ا�1ر و�+��� �9��C(C و���ن ���� . ��روة �ن ��ك ا�رى

و<�ق $ ���رك و���� ���رق و��Uرب �o5 2طoري ا�رض، و����o اo���ء ��o�C�ن و���o9 . �ن ��ك ا�رى ��ك ���م
 �o� در إذاo1��ن �5 ا��رق ط��� �وداء، و���C�ن و���9 ��ن �o5 ا�oUرب �oCل ذoك ط�� �o�oوداء؛ ��oور �P��o�U� �o ا

�. د �P�����ا����� �M�ٍرب /. ��ن ��P� : 5ذك 2و ِ َِ ََ ْ َ ُ ٍُ ْ .  

�� �ط�4 +د�د و�Uرب +د�د؛ �� ��ن أو�� �ط��� وأو�� �Uر�� أطول . وإ��� ���� ���9 �وادا �ن ط�ن ���و�ل �وم و
�. آ<رھ�oo �ط���oo و�Uر��oo أ�oo2ر � �oo��ooون ا���ooر �oo5 اoo���ءو. � �oo��ooون ا���ooر �oo5 ا�oo�ف�oo�� �ooBرب : oo5ذك 2و َ

ِا���ر �ن ورب ا��Mر��ن  ِْ َ َ B َ َ ْ َِ ِْ ْ َْ د آ<رھ� ھ�ھ�� وآ<رھ� ھ�ھ�� و�رك �� ��ن ذك �ن ا��Uرب وا���رق، Cم +���� ��: ����ْ
Bرب : ذك �15ل ِا���رق وا��Mرب َ ِ ِْ ْ َْ َ َِ ْ .  

�o��� ونo��
؛ o�5و �oوج ���oوف 9�o2م �o5 . 5ذك �دة ��ك اo�ث 5را(oC دارo1�� ء���oو<�oق $ �oز و+oل ��oرا دون ا
�، @ �1طoر ���o 2طoرة�o�� $ �7رo� واء���oور ��� �o�����o وذoك ا��oر +�oر  �o5�oر�� اo��م oCم ا�ط���o5 �o2 وا. ا

 �oا�واء، ���و ���7 +�ل ��دود �� ��ن ا��رق وا�Uرب؛ �5+ري اo��س واo�1ر وا<�oس �o5 ذoك ا��oر؛ o5ذك 2و
َ�ل /. /"ك ����ون : �ز و+ل ُ َ ْ َ ٍ َِ َ ` ُ .  

+� �Pر ذك ا��ر �5 ��+�واذي ��س ���د ��ده و �دت ا��س �ن دون ذك ا��ر ��رo2ت �oل . َوا��ك دوران ا
��ء �5 ا�رض ��� ا�<ور وا�+�رة، وو �دا ا�1ر �ن دون ذك ا��ر @��5ن ��o أھoل ا�رض �� �o���oدوه �oن 

��� �ن أ�� ط�ب ر-� : �15ل: �2ل ا�ن ���س ر-� $ �����. أو���9دون $ ���� إ@ �ن ��ء $ أن ����� �ن 
���  . ���7 أ�ت وأ�� �� ر�ول $ ذ�رت �+رى ا<�س �4 ا��س وا�1ر: $ 

�2ل ر�ول $ ��� $ ����o : ��5 ا<�س؟ �15ل. و2د أ2�م $ �ز و+ل ��<�س �5 ا1رآن إ� �� ��ن �ن ذ�رك ا�وم
  . و��م

 ����5ذه ا�وا�ب ا<�س ط���ت +�ر��ت �Cل ا��س . ھن <�س �وا�ب ا�ر+�س وز�ل و�ط�رد وھرم وازھرة 
  . وا�1ر �5 ا��ك �Pر��ت ����

�oo��� �oo�75 . M�9�ooر ا�وا�ooب ����oo1���5 �ooت �ooن اoo���ء �����ooق ا��1د�ooل �oo5 ا�oo��+د�� �ooء دورا����oooo�5ن �ooدرن �4oo ا
����o و��oمC. وا�1د�س وا�)ة & �ز و+ل  $ ��� ���وإن أ����oم أن �o�����وا ذoك ��o5ظروا إ�o دوران : م �2ل ا

�+رة و���-o� ��oرة ھ�ھ��o و�oرة ھ�ھ��o. ا��ك ھ�ھ�o� �oرة وھ�ھ�o� �oرة�o5 كoo5ذك دوران اo���ء، . وإن oم �o�����وا ذ
��� ودورا��� �وم ا1���� �5 �ر�� ودورا��� ا�وم ��� �رو��� و�5ك �). ودوران ا�وا�ب ���� ���� �واء ھذه ا<�س
��. دوران ار�� �ن أھوال �وم ا1���� وز@ز��� �ٌ�وم ��ور ا����ء �fورا و�f��ر ا����fل ��fرا /و�fل : 5ذك 2و ُ ِ َْ َ ً ْ َ َ ُ َ ً ْ َ ُ َ + ُ ُ ْ ََ ْ ِ َ َ

َ�و�Pذ �"��ذ��ن  ِ ) َ ُ َ ْ َْ ِ ٍ ِ .  

 �o5 م��o��+رو أo��� �o��� ون�o�و �o9��C(C �oو��� ،�o���+� �o��T5ذا ط��ت ا��س؛ ���T5 �ط�4 �ن ��ض ��ك ا��oون 
��ت ا��oل . ا��ك �+رو��� �5 ا��ك ������M وا�1د�س & �ز و+ل ��� 2در ����ت ا���ر�o� درo2 �o��وا�1ر �oذك 

To5ذا أ�oب $ �oز و+oل أن . أو �� ������ �5 ا<ر�oف وار��4o.  أم ا��ف�� ��ن اطوال وا�1�ر �5 ا���ء ��ن ذك
�ن ������ وإ��2@ ��� ط����؛ <رت ا��س �oن  ������� ا��س وا�1ر و�ري ا���د آ�� �ن اJ��ت �������م ر+و

��� ا�+�� T5ذا أراد أن ��ظم اJ�� و���د �<و�ف ا���د؛ و�2ت ا��س ��. ا�+�� �P �5 41�5ر ذك ا��ر �1��5)  ��
  . وذك ا����� �ن ��و��5. 5ذك ��ن �ظ�م ا���ر و��دو ا�+وم. ���� ��ء
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 �o��وإذا أراد $ �ز و+ل أن �+�ل آ�� دون آ��؛ و42 ا��oف ����o أو اo�Cث أو ا�oC�Cن �o5 ا��oء، و�� �o1�9�oر ذoك 
ّأي ذoك ��ooن . ���ooد وا�����oب اooرب �oز و+ooلا�+��o؛ o�5و �oo�وف دون �o�وف، و�oo)ء اo��س واoo�1ر، و�<و�oف ا

5رق ���� ���1ون إ� ا�+�� 5�+رو��� إ� ا��س؛ وھoم �o5 ذoك �1ودو���o : ��رت ا�)��9 ا�و��ون ��+���� 5ر�2�ن
وo2د أ���oم $ . �5 ا��ك ��� ��1د�ر ����ت ا���ر أو ����ت ا��ل �) ��oن أو ���oرا؛ 9o) �ز�oدوا �o5 طو��o� �oء

��� ذك و+�ل �م ��ك ا1وة�� �واذي �oرون �oن <oروج اo��س ��oد ا�o�وف o�2�o�2 (�o� (ن ذoك اo�واد اoذي . �
  . ���وھ�ooooooooooooooooooooooooooooooooooo ھoooooooooooooooooooooooooooooooooooو ooooooooooooooooooooooooooooooooooo�Pر ��oooooooooooooooooooooooooooooooooooء ذoooooooooooooooooooooooooooooooooooك ا��oooooooooooooooooooooooooooooooooooر

��+�م oCم ���oدون . T5ذا أ<ر+وھ� ���� ا+���ت ا�)��9 ����، �����5وھ� ��� �-�وھ� ��� ا�o�� �o�+�� ن�o� كoوذ
+�o ذoك ا��oر؛ ���o إذا ��o . ھم �ذك$ �ز و+ل ��� �� 2وا �o5 ��o�� $ ذنTo� �o+رو���و ��+�و����1ون ��رى ا

  . U��ّوھ� ا��Uرب أد<�وھ� ��ك ا��ن، و��1ط �5 أ5ق ا���ء �5 ا��ن

���� و��م $ ��� ���oم �<�oق أ�+oب �oن ذoك .. ّو�+�ت �oن <�oق $ �oز و+oل و�o� �o�ن : �2ل ا �o��5 درةo1�oن ا
ooooooooooooo+�  ب ooooooooooooo5ذك ooooooooooooo2ول +�ر�oooooooooooooل ����ooooooooooooo اooooooooooooo�)م ooooooooooooo��رة أ��+�ooooooooooooo�ن �oooooooooooooن أ�oooooooooooooر $؟ وأ

��� �ل �د��� ���� �o�رة آ@ف ��oب، ��o . إ�داھ�� ����رق، وا�<رى ���Uرب: وذك أن $ �ز و+ل <�ق �د����ن

��رق �ن ��1�� ��د �ن ��ل �ؤ����م اoذ�ن ���oوا آ��oوا ��oود . ��ن �ل ����ن 5ر��� ��وأھoل ا�د���o وأھل ا�د��� ا

 M�Uرب �ن ��1�� �Cود �ن ��ل �ؤ����م اذ�ن ���وا آ��وا ����� ��  . ا

 ��oo�+ر� �����ر�oo�Uرب ���oo� �oo��oo�رق ��oo�ر����� �ر�2�oo�� و���ر�����oo+ �ooق وا�ooم ا�د���oo ا�� �oo�وا�ooم ا�د���oo ا
o5 لo+ف رo� ا�را��o؛ ��o��م اo�)ح و���oم و���ر��� +��رس ��وب �ل �وم ��� �ل ��ب �ن أ�وا��� ��رة آ@ف أ

  . ا�راع، Cم @ ��و��م ��ك ا�را�� ��د ذك ا�وم إ� �وم ���
 �5 ا�ور

ْ و4o2 اo��س �o�ن -+��4 أھل ھoذه اoد���-واذي ��س ���د ��ده و@ �Cرة ھؤ@ء ا1وم و-+�W أ�وا��م ��4 ا��س 
�ر�ش و�ن دو��م �7+وج و�7+وج وإن +�ر�ل ���� ا�)م ���ك و�7و�ل و�: و�ن ورا�9م C)ث أ�م. �ط�4 و��ن �Uرب

 �oا�ط�ق �� إ��م ��� أ�oري �o� �oن ا�o�+د ا�oرام إ�o ا�o�+د ا�o5 ��o2د�وت �7o+وج و�7o+وج إ�o د�oن $ وإ
���د��7ooooooo5 �oooooooوا أن �+��oooooooو�� وھoooooooم �ooooooo5 ا��oooooooر �ooooooo� 4ooooooooن �ooooooo� $ ��oooooooن وoooooooد آدم ووoooooooد إ��oooooooo�س .  

ن، 5د�و��م إ� د�ن $ و���د�� 75+��وا وأ���وا �5م إ<وا��� �5 اoد�ن؛ �oن أ�o�ن ���oم Cم ا�ط�ق �� إ� ھ���ن ا�د����
Cم ا�ط�ق �� إ� ا��م اC)ث 5د�و��م إ� د�oن $ �oز و+oل . �5و �4 �����م، و�ن أ��ء ���م �5و �4 ا���ء ���م

���د��؛ �75وا ��� ذك وأ��روا �4 �� أد�وھم إ� د�ن $؛ ��5رو �����o و��oم؛ وإ $ ��o� $ ولo�ّا ��& و�ذ�وا ر
  . �5م �4 �7+وج و�7+وج و��9ر �ن ��� $ �5 ا��ر

�o�9(�و���oس ��oت ا�oرش ، o�5��7ذن �oن أ�oن . T5ذا Pر�ت ا��س د45 ��� إ� ا���ء ا�����  �o5�oر�� ط�oران ا
Cم . ا�1ر �5وره ��� ��1د�ر ����ت ا��ل وا���رT5ذا ��ن . �ؤ�ر ��ط�وع أ�ن �Uر��� أو �ن �ط����؟ ��5�� -وءھ� 

��ط�ق ��� �� ��ن ا���ء ا����� ا���� و��ن ا���� در+�ت ا+��ن �5 �ر�� ط�ران ا�)�o�9؛ o���5در ���oل ا�o�رق 
  . �ن ���ء إ� ���ء

ك ��ن �-�ء اT5 ،M��oذا �� و��ت إ� ھذه ا���ء 5ذك ��ن ���+ر ا��T5 ،Mذا ا��درت �5 ��ض ��ك ا��ون 5ذ
���T5 . �oذا و��ت إ� ھذا او+� �ن ا���ء؛ 5ذك ��ن �ط�4 ا��س �oآ<رھ ����� إ ���ذك �ط���� و�Uر��� ��ن أو

�o�ن �o5 اط�oوع واoUروب إ�o آ<رھ�o . 5ذك ���م ��� أ��ر. �5 اط�وع واUروب �oCم إذا ر+�ت �ذك �oن �o�ن إ
����؛ 5ذك ���م ا��� ��دة أ����������� �9��C(C و��ون �و�� و�9��C(C و��ون ��و<�ق $ �ز و+ل ��د ا��رق .  و

� �o5 اoد��� ��oذ �oوم <�oق $ �oز و+oل اoد��� إ �o�oوم �o���+��� �ن اظ���؛ 5و-��� ��� ا��ر ا���4 �1دار �دة ا
  . ��رم

�o1ض o� �-o�2ن ظ���o ذoك ا�+�oب، oCم �o���1ل T5ّذا ��ن ��د Pروب ا��س أ�2ل ��ك �oن ا�)o2 �o�9د و�oل ����oل 5
وھoو �را��o اo��ق To5ذا �oPب اo��ق وأر�oل اظ���o . ا�Uرب 5) �زال �ر�ل ��ك اظ��� �ن <�ل أ����� �2�) �2�)

Cم ���ر +����� 5����Uن 2طري ا�رض و���� ا���ء و�+وزان �� ��ء $ <�ر+� �5 ا�واء؛ 5��وق ظ��� ا��ل . ����
����M وا�1د�س & �ز و+ل؛ ��� ���c ا�Uرب ��� 2در ����ت ا��ل�+�������  .  

 �����T5ذا ��c ا�Uرب ا��+ر ا��M �ن ا��رق، و-م +����� Cم �-م اظ��� ���� ��-�� إ� ��ض �����، Cم ��1ض 
��oo�5ن ھ��oك ظ���o . ���4ف وا�د ��و �2-� إذا ���و�� �ن ا�+�ب ����رق، Cم �-��� ��د ا�Uرب ���o ا��oر ا
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5-وء ا���ر �ن �2ل ا��س . وإذا �� �1ل ذك ا�+�ب �ن ا��رق إ� ا�Uرب ��
 �5 ا�ور، وا�1-ت اد���. ا��ل
وظ��� ا��ل �ن �2ل ذك ا�+�ب، o� (5زال اo��س واo�1ر �oذك �oن �ط����o إU� �oر���o إ�o ار������o إ�o اo���ء 

  . ا����� ا�� ������ ��ت ا�رش

ّ��� ���7 او2ت اذي و2ت $ �ز و+ل ا�و�� ���ده، و��Cر ا����� �5 ا�رض و�ذھب ا��روف و@ ��7ر �� أ�د 
T5ذا ��5وا ذك ���ت ا��س �1دار ��� ��ت ا�رش ���� �+دت وا��7ذ�ت �ن أ�ن . و���و ا���ر، و@ ���� ��� أ�د

��+د ���� و���7ذن �oن أ�oن �ط� (o5 ،4o���oر إ�o+ �oواب �� �o���o��� �ط�4 م ��ر إ��� +واب؛ ��� �وا��15 ا�1ر 5
  . �1دار C)ث ��ل ا��س و����ن ا�1ر

5) ��رف طول ��ك ا���� إ@ ا���+دون �5 ا�رض وھم �و�9ذ ����� �2��� �5 �ل ��دة �ن �)د ا�o����ن �o5 ھoوان 
�، oCم �o1وم 5��و-5 7o�oد<ل ��o)ه �ن ا��س وذ� �ن أ����م؛ 5���م أ�دھم ��oك ا���o2 �oدر �o����o� �oن ���oم 5��o� �oن ا

5���ر ذك 5�<رج و��ظر إ� ا���ء T5ذا ھو �ل �����، . 5ِ���� ورده،  (5���M ��و �� ��ن ���M �ل ��� �Cل ذك
 <��ooت :5�oo1ول. وا�+ooوم oo2د ا��ooدارت �4oo اoo���ء ��oo5رت إ�oo أ�����oo� �ooن أول ا��ooل 5���ooر ذooك و�ظooن 5��oo اظ�ooون

  2راء��؟ أم �2رت �)��؟ أم �2ت �ن �2ل ��ن؟ 

Cم ��ظر 5) �رى ا��M، و�<رج أ�-�؛ T5ذا ھو . 5���� ��وا �ن �)�� ���� ا��C��C.م �د<ل 5��ود إ� ��)ه : �2ل
� أو ��� �o2رت �C :�(oم �1ول. ����ل �����؛ 5�ز�ده ذك إ���را، و�<�ط� ا<وف، و�ظن �5 ذك اظ�ون �ن ا�ر

Cم ��ود وھو و+ل ���ق <�9ف �� ��و42 �ن ھول ��oك ا����o؛ 5����o أ�oC� �-oل . <��ت 2راء�� و�2ت �ن أول ا��ل
M���+وم o2د ا��oدارت �4o . ورده �ل ��� �2ل ذك، Cم ��ظر 5) �رى ا�o� وoذا ھTo5 ء؛���o�C 5��ظoر إ�o ا�C5�<رج ا

�� ��ن ��ذر 5�o��<�� ا�oزن و�o��<�� ا�دا��o، . �1 ا�ؤ�ن ا��رفا���ء ��5رت ��د أول ا��ل 5���ق ��د ذك ��
Cم ���دي ��-�م ��-� وھم �2ل ذك ����ر5ون و��وا��ون؛ 5�+��4 ا���+دون أو ا�+��دون �ن أھل �ل ��دة �5 ��ك 

�ooooo����oooooز و+oooooل �����oooooء وا�oooooراخ �1�ooooo�� �oooooك ا $ �ooooo  . ا���ooooo� �ooooo5 �ooooo�+د �oooooن �ooooo��+دھم، و�+7oooooرون إ

إن اoرب �oز و+oل ��7ر���o أن �ر+��o إ�o : �� �م ��� �1دار C)ث ��ل أر�ل $ �ز و+oل إ����o +�ر�oل 5�o1ولT5ذا 
��oد�� و@ �oور ���5�����oن ��oد ذoك و+o� (oن $ �oز و+oل و<oوف �oوم : �o2ل. ��Uر���� �5ط��� ���، وأ�� @ -وء 

 �راد�2ت ا�رش و���� ا�رش �ن 5و��2، و���oون +����o ا1����؛ ���ء ����� أھل ا��4 ���وات و�ن دو����، وأھل
<�ط��� �ن <وف ا�وت، و<وف �وم ا1����؛ �5ر+4 ا��س وا�1ر 5�ط���ن �ن ��Uر��������9 �4 �� ��� .  

�ز و+ل، وا�5�Uون ����P �5م؛ إذ ��دى ���د $ �أ@ إن اo��س واo�1ر o2د : ٍو������ ا���+دون ���ون و��ر<ون إ
��� �ن ا�Uرب؛ 5��ظر ا��س T5ذا ھم ����o أ�oودان @ -oوء �o��س و@ �oور �o�1ر �o� �o5 �o���C�وo�2 ���5ل ذoك؛ ط

ُو��= ا���س وا���fر : 5ذك 2ول $ �ز و+ل َ َ ُ ْ َ ُ ََ ْ + ِ�oْإذا ا��f�س �fورت : وذoك 2و َ ) ُ ُْ + َ 5�ر����oن �oذك �oCل ا���oر�ن ِ
ا1ر���ن ���زع �ل وا�د ����� ����� ا�����2، و����رخ أھل اد���، و�ذھل ا����ت �ن أو@دھن وا�+�� �ن �Cرات 

  . و���Uل �ل ��س ��� أ��ھ�. �2و��م

 ��T5 ون وا��رار���وأ�� ا���1ون وا�+�ر 5) �����م ���ؤھم �و�o9ذ، . �����م ���ؤھم �و�9ذ، و���ب �م ���دة��75 ا
T5ذا ��Uت ا��س وا�1ر �رة ا���ء وھو ������� +�ءھ��o +�ر�oل o>75ذ �1رو����o 5ردھ��o إ�o . و���ب ����م ��رة

�  . و��ا�Uرب  (5�Uر���� �ن ��Uر���� �ن ��ك ا��ون، و�ن �Uر���� �ن ��ب ا

�����ر <�ق $ ��ب ا�و�� <�ف ا�Uرب؛ : ���7 أ�ت وأ�� �� ر�ول $ و�� ��ب ا�و��؟ �2ل: �2ل ��ر ر-� $  ��
�را�oب . � ��را��ن �ن ذھب ���)ن ��در وا+وھر �o����� �o�ن ا��oراع إ�o ا��oراع ا�<�oر �o��رة أر��o�ن 

��ooد ط�ooوع اoo��س واoo�1ر �ooن oo5ذك ��ooب ���ooوح �ooذ �ooوم <�ooق $ �ooز . ا�oo�رع �oo���و+ooل <��oo1 إ�oo� �oo��� ��ooك ا
��Uر����، �5م ��ب ��د �ن ���د $ �ز و+ل �و�� ��oو�� �oذ <�oق $ �oز و+oل آدم إ�o ذoك ا�oوم؛ إ@ و+oت ��oك 

�ز و+ل  $ �  . ا�و�� �ن ذك ا��ب، Cم �ر��4 إ

���أن ��oدم ا�oذ�ب ���o اoذ�ب : �ول $، و�� ا�و�� ا��وح؟ �2ل���7 أ�ت وأ�� �� ر: �2ل ���ذ �ن +�ل ر-� $ 
�ز و+ل، Cم @ ��ود إ�� ��� @ ��ود ا��ن إ� ا-رع  $ �5�Uر��� +�ر�ل ���� اo�)م : �2ل. اذي أ��ب 5���ذر إ

��د ��د ذك �و�� و@ ����� T5ذا أ�Pق ��ب ا�و�� م ��1ل . �5 ذك ا��ب، Cم �رد ا��را��ن 5���9م �� ������ �دع 2ط
  . ��T5 �+ري � و���� �� ��ن �+ري �2ل ذك. ���� ������ �5 اA�)م إ@ �ن ��ن �2ل ذك �����
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�ز و+ل  �َ�وم ��I. �	ض آ��ت ر�ك : 5ذك 2و ) َ َ ُ ْ َ َ ْ َِ ِ ْ َ ��J�2ل أ�� �ن. ا�����o ر�oول $، أ��o وأھ��o :  ��ب ر-� $ 
�� أ�� T5ن ا��س وا�1ر ��o���ن ��oد : 5داك �5�ف ����س وا�1ر �و�9ذ ؟ و5��� ��د ذك ؟ و��ف ����س واد���؟ �2ل

  . ذك ا�ور وا-وء و�ط���ن ��� ا��س و�Uر��ن ��� ���� �2ل ذك

 اJ�� و�ظ��� 5���oون ���o اoد��� �� �o�o+روا 5���o ا����oر، و�Uر�oون وأ�� ا��س ��T5م رأوا �� رأوا �ن 5ظ��� ��ك
�� �ن دن ط�oوع اo��س �oن �Uر���o . ا��ت و���ون ا����ن��وأ�� اد��� و ��W 5��� ر+ل ��را م �ر��� ��� �1وم ا


 �o5 ا�oور؟ �o2ل �� ��� $ +���� $ 5داك؛ �5�ف ھم : �2ل �ذ��� ر-� $ ���. إ� �وم ���
 �5 ا�ور��o��oد ا
���� و��م $ ��� ����� : ا��o�� �ذ��� واذي ��س ���د ��� $ ���� و��م ��oده ���o<ن �o5 ا�oور، و�o1و�ن ا

�� وار+oل oo2د ا��ooرف ���ooن oo� �o��1ن ���� (oo5 �oo�oo�ر��. وار+oل ��ooط �و- (oo5 �oo�o�رع 5��oo ا��ooء��oo. و�oo1و�ن ا
o�� واCوب ��ن ا���o��1 إ5 �o�o5 �o) . ر+��ن o5) �طو����o و@ ���������oو�1و�ن ا 4o5د رo2 لo+ر�� وا��oو�o1و�ن ا

�م ��M� وھم ? ��	رون Cم �) ھذه اJ�� . �ط����:��Iَو�� ُُ ُ َ َ َ ُ َ َ َْ َ +َ ْ َْ ًْ ِ ْ .  

��� $ �-2 ����1� ��ن ا��س، و��ز ��ن أھل ا+�� وا��oر وoم �oد<�وھ� ��oدT5ذا ��2ت ا . �oإذ �oد�و اoرب +oل +)
 �o5�>وم و�o���س وا�1ر 5�+�ء ���� أ�ود�ن ��ور�ن 2د و��2 �5 ز@زل و�)�ل؛ �ر�د 5راo� ����o9ن ھoول ذoك ا��

 . إ���: ار��ن ���رك و����، وإذا ���� ���ل ا�رش <را & ��+د�ن 5�1و@ن

  

َھذا ا�د�ث اطو�ل ��� ����� �ظ�ر أ�� �1���ُ �ن اA�را9����ت، أو �ن و-4 ا��1ص َ  �o��طو ��o�2 ردون��ن �ذا
ٌ�ر5و�5 ،�o�o�+ُ �oل o2د +�oء � �o�oدل ������o� �o وإ@  (5��M ھoذا اoذي ���o. �5 �وا�ظ�م وأ���ن �+�����م و�oن . َ
 �رون ھذه ا���د�ث وoو ���oت -�o���؛ �+oل ا�<و�oف وا�رP�oبو�4 ذك ��T5م �ذ .ا��Pب ��ذا ا���ق أ�� م ��Cت

ْوا�رھ�ب، و���ن ا�وا�ظ ا�� ���ظ ��� �ن ������ َ.   
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�A��Aا� �ا����و� �ظ�	رح ���ب ا��  

  ا�ن ��ر�ن

  

  ���ن �ظ�� �6"و �ت � �	���  

  

  ��م $ ار��ن ار��م 

��ن، و��� $ و��م ��� أ�رف��  .  ا�ر���ن ����� ���د و��� آ� و���� أ+���نا��د & رب ا

�
 ا�ن ��د اوھ�ب ر��� $. ُ�<�و���2.. �ن آ��ت $ ������م �ر5ت ر�ك؟ : إذا 2�ل ك: �C(C �5 ا��ول �1ول ا
  . ا�رضا���وات و: وأ��ر �<�و���2. ا��ل وا���ر، وا��س وا�1ر: وأ�ظم �<�و���2. �رL� ��5���� و�<�و���2: 15ل

و���� آ��ت، و���� �<�و�2ت، �5��س وا�1ر آ��ت و�<�و�2ت، وا��ل وا���ر آ��ت و�<�و�2ت، وا���وات وا�رض، 
�ظ�� �ن <���1 وأو+دھ�، T5ن ا<�ق @ ���ط��ون  ���ْوا�+وم وار��ح، و��وھ� آ��ت و�<�و�2ت، وا���ر 5��� د�ل  َ

و ا+���وا ��� أن � ،���C� <�1وا�ر أن ��� ��ِ<�1وا �Cل ھذه ا��س ا�� �-�ء ��� �� أ�ر2ت ���� �4 ُ��دھ�، وا ْ
��+�رأوا  ،��  . ھذا ا��ر ا�C�ث ا�ر�4؛ ���ث �1ط4 ھذه ا����5ت ���� �5 أر�4 و��ر�ن ��

��ظ���، �1ول $ ��� ��� ��� Wا�� ��ْوھو ا�ذي �	ل ��م ا�:�وم ���: و�ذك ھذه ا�+وم �ن آ��ت $ ا ُ َ َ َ ََ B ُِ َِ ُ ََ + ُ ��َ�دوا � ِ ُ َ
ِ/. ظ"��ت ا��ر وا���ر  ْ َ َ ) َ َْ ْ ُِ ُِ ����ز��� ����ء، ور+و�� ����ط�ن، :  <�ق $ ھذه ا�+وم �C(C-ر��� $- و�2ل ��2دة �ن د

P ���5 دى ���، �5ن �7ول���ت ��(�  . �ر ذك أ<ط7، وأ-�ع ����� �ن اد���، و���ف �� @ ��م � ��و

��5& ���� أ<�ر ������ �5 <���1 ز��� ����ء، �2ل $ ��� : c���N�� ��:ء ا�د���د ز�:� ا��َو� َ َ َ َ َ + + َِ ِ ْ + َB ْ َ ��ذه ا�+وم، : أيَ
�����M، أي ���رج، إذا ���ت ��� ظ���ء �5 �ر�� وھ� ��و، رأ�ت ھذه ا�+وم �-�ء �5 ا���ء، ورأ�ت 5�� ���T

  . �وا���� ���رة �� �����، ��5 ز���

و�ذك +���� $ ر+و�� ����ط�ن اذ�ن ���ر2ون ا��T5 ،4ن ا���ط�ن ���د إ� ا���ء �<طف ا�)م، و����4 �ن 
 �� ��9(�َإ? �ن ا��رق ا���= : �2ل $ ����. ���دCون �� ��� ��7ر $ ��، 5�ر�ل $ ����م ھذه ا��ب ��5ر�2ما ْ + َ ْ ََ َ ِ ِ+

��ب ���ن � �	��I/ٌ ِ ُ ٌ َ َ َِ ُ ْ َ ِو�	":�ھ� ر�و�� �"���ط�ن: �<ر�2 و���1C، و�1ول $ ����: أيَ ِ َِ ً ُ ُ َ َ َ+ ََ   . ھذه ا�وا�ب: أي ْ

�ْوأ��� /. ا�رض روا�. أن ���د ��م : �ذك أ<�ر ���7 ���دى ���، �2ل $ ��� ُ َِ َ ِْ ِ َِ ََ َ َ ْ َِ َ ْ : ھذه ا+��ل، Cم �2ل: ����َْ
َو���:�م ھم ���دون  ُ َُ +ْ َ ْ َْ ِ (وھو ا�ذي �	ل ��م ا�:�وم ����دوا ��� /. ظ"��ت ا��ر : و�2ل ����. ���دون ��ذه ا�+وم: أيِ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َْ ُ َ +ِ ِ ِ ُِ ِ ُ َُ َ B َُ ُ َ

ِوا���ر  ْ َ َ��ر5وا ��� ا���1د وا+��ت ا�� ��و+�ون إ���، �5��� ھذه ا��م: أيَْ ِ ْ .  

��� �دوث �وت أو �طر أو Pرق أو ��و ذك، ��T5م ��<ر�ون،  ��(�وأ�� اذ�ن �+��ون ط�و��� أو Pرو��� 
ٌھذه ا�+وم ُ��̂�رة ُ��<رة، @ ���ك ���9، و��ت ھ� ا�� ���f ا��ب، و@ �ر�ل و�1وون �� @ ����ون، T5ن  ٌَ َ َ َ^

  . ار��ح، �ل ارب ���� ھو اذي ���رف �5 ذك، @ ����� P�ره

ٍو�ن آ���� أن �ر�ل ا�ر��ح ���رات : ھذه ار��ح وھذه ا��ب، �1ول ����: �ن آ���� ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ) ْ ُ َ َ) َ ْ ھذه ا��وب ا�� : ار��حَْ
ُوھو ا�ذي �ر�ل ً�ر���� $ أ����� �وا�ف، وأ����� ���رات ���ر ��<�ر و���طر و��U�ث ��را ��ن �دي ر����  ِ ِْ ُ َ َ+ ُ

ِا�ر��ح ��را ��ن �دي ر����  ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ ً ُ َ َ )َ َ ���ن : ���ر ��<�ر @ ������ إ@ $ و ���ت ار��C(C M أ��م، �1ول ��ض ا����ء: أيْ
��� و+� ا�رض؛ وو ��ول ا��س ���م أن �ر��وھ� إذا ���ت �+زوا �ن ذك �� .  

م �1دروا ��� أن �و�2وھ�.. وھ�ذا ������ �ر�ل ر���� ����� 2د �4�1 ا��+�ر؛ وو و أر���� $ ر��� ��� ��T5 ،
���د، �2ل ��� ���َإذ أر�":� �"��م ا�ر�c : ���ت ���رة، و��دم ادور وا����ن، و���ك �� أ�ت ����، ��� أر����  ) ْ َ َ ُْ ِ َ َْ َ ْ ِ

ِا�	��م �� �ذر �ن �.ء أ�ت �"�� إ? �	"�� ���ر��م  ِ ِ ِ ِ+ َ َ ْ َ ْ ُ َ ََ ْ َ َ َُ َْ + َ ِْ َ ٍ ْ َ ُ/. �وم :�س ����ر �:زع أر�ل $ ����م ر��� �ر�را َ ^ ْ ُ ْ ْ َِ ْ َ َ َِ ٍِ ِ
�م أ���ز :6ل �:�	ر :I� ٍا�:�س ِ َ ْ ْ َ ُ + َ +ُ َ ْ ُ ٍَ َ م ���ط��وا أن ��<��وا، وم ���ط��وا أن �ردوھ�، و@ أن �<��وا ����، 5�ر���� $ َْ

� ر��� �ذا��، أو ر���� ر������ .  

ٌ@ ���وا ار��ح، ���T5 ُ��<رة ��� ا��� : ورد �5 ��ض ا���د�ث َ ���� و��م-^َ $ ���- ،���ن �ب ار�M؛ ���� �ذ 
ا��م إ�� ��7ك �ن <�ر ھذه ار�M، و<�ر �� 5���، و<�ر �� أر��ت ��، و��وذ �ك : �1ولوأ�ر إذا ���ت ا�وا�ف أن 

  . �ن �رھ�، و�ر �� 5���، و�ر �� أر��ت ��

�ذك أ�-� ��رف �ظ�� ا�5)ك ا��و��، ���1د أن ر��� ������ <�ق ��4 ���وات، ��-�� 5وق ��ض، أ<�ر �ذك �5 
�-�� و��م��� $ ��-�����، وأ<�ر �� ���� ��� �ًو�:�:� /و �م ��	� �دادا :  ��� �5 2و َ ِ ً ْ َ ْ ْ َ َْ ُ َ ََ َ�ْو��د : و�2ل $ ��� َ َ َ
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ِز�:� ا����ء ا�د:�� ��c���N و�	":�ھ� ر�و�� �"���ط�ن وأ��د:� ��م �ذاب ا��	� ِ ِ+ َ َ ُ ْ َ َ ً ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ + +َ ْ َ َْ َ + َ ْ + َْ َ Bَ ِ ِ أ<�ر ���7 +�ل �5 ا���ء ھذه ِر ِ
  . ا�5)ك

ًأ�م �روا ��ف 6"ق � ��= ���وات ط�� � و�	ل ا���ر /��ن :ورا و�	ل ا���س �را�� : و�ذك �2ل �وح َ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ٍ+ ُ َ َ ََ َ ْ+ ِ َ ًْ َ َُ + َ ھ�ذا َ
  . أ<�ر ���7 <�ق ھذه ا��4 ا���وات، وأ�� +�ل ا�1ر 5��ن �ورا، و+�ل ا��س �را+�

���� �ُو�6ر ��م: ���1د �7ن ا��س وا�1ر �<�و�2ن، وأ���� ���ران ��<ران، �<رھ�� $ وذ����، ��� �5 2و ُ +َ َ َ َ 
َا���س وا���ر دا��Pن و�6ر ��م ا�"�ل وا�:��ر  َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ+ ُ + +َ ُ+ َ ِْ ِ َ �5��س وا�1ر دا��9ن، ���ران ��را �C��C، �ر���ن �5 أ5)ك، َ

�5ذا ���1د أھل . �5 أ5)���، @ �<طf �و-��� اذي ر���� $ و��رھ� 5��و�ذك ا�+وم �ر��� �5 أ5)ك، ���ر ����1 
���  . ا

�ْوإذا ا��وا�ب ا:�Aرت : �5 �وم ا1���� أ<�ر �7ن ھذه ا�وا�ب ��1ط، �2ل ��� َ ُ َ ََ ََ ْ َِ ْ ���2طت، وأ<�ر �7ن ا��س : أيِ
َ��̂ور +إذا ا��: ُ َ ْ�س �ورت ِ َ ) ُ   . أي طو�ت، 5+��ت ��ور ا�����، وذك ������ء از��ن اذي 2در $ أ��� ��ون آ�� 5��ُْ

ذا ا��ل وھذا ا���ر، وا��س وا�1ر، ھذا ���1د أھل ا���؛ وذك �ن ھذه اد��� +���� $ ��� ھذه ا���9، 5��� ھ
وا���ء وا�رض، وا�وا�ب وا�5)ك، و<�ق ��� ا�رض �� <�ق �ن ھذه ا�<�و�2ت، <�ق ا�A��ن، و<�ق 

�ظ�� �ن أ��7 ذك و<��1، و��رف  ����ظ���، ���دل ��� ا��2ل  ���ا��وا��ت، و<�ق ا��+�ر، و�ل ذك +��� آ�� 
ق �ذه ا�<�و2�>ق، و�� �واه �<�وقأن ا�>5���دون ��ظ�� ا�<�وق ��� . �ت ھو ا����ق ����دة و�ده، وأ�� ا

�ظ�� �ن أ��7ھ� و��رھ� ���ق، �5ظ�� ھذه ا�5)ك و�� 5��� �ن ا�+�9ب، @ �ك أ��� �دل �>�ظ�� ا .  

إذا +�4 ا��س �وم ا1����، �1ول $ : وأ�� �5 اJ<رة، ���T5 �����، 5����� �� <�1ت �، ورد �5 ا�د�ث ا���M أ��
� ا��س، و�ن ��ن ���د ا�1ر ا�1ر، و�ن ��ن ���د ���4 �ل أ�� �� ��ت ���د، 5���4 �ن ��ن ���د ا��س: ���

ھذا ���ود�م : أ��� ��ور �م ا��س؛ �واء ���ت ا��س ا�1�1�� أو �ورة ��، 5��1ل: �����اطواP�ت اطواP�ت 
  . و�� و����2طون �5 ا��ر اذ�ن ���دون ا��س واذ�ن ���دون ا�1ر ����و��اذي ���م ���دون، 5����

^أ���� ��وران �ھل ا��ر؛ ��و�� ذك أ�د �ذا��م، : ا��س وا�1ر �1�ران �5 ا��ر �����: وھذا ���� �� روي أن
���م؟ ��� أ��� ��ور : 5��1ل ��U� م؟ وھل�����ذي ���م ���دو��، ھل �م أ�����م ا�� ���وا ���دو���، �2ل ھذا إ��م ا

�َإ:�م و�� �	�دون �ن دون � �Nب ��:م أ:�م ��� واردون : $ ��� ُ ُ ْ َ ُِ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ََ ْ َ ُْ ْ + َ ُ +َ ِ + ِ ْإ:�م أ��م و���ودا��م، : أ��م �� واردونِِ ُ + ِ
ُو�� �	�دون �ن د ْ َ ُِ ُ ْ َ َون � �Nب ��:م ََ + َ َ ُ َ َ ِ + ����5 ذك أن أ�����م ��ور �م، ��5ون ���م �5 ا��ر، ��5ذا ھذه ا��س ِ

��  . ��ور �م، �واء ���ت ا��س ا�1�1��، أو أ��� �ورة 

ُا��روا ا: ����وھ�ذا أ�-� �2ل $  ُ�ذ�ن ظ"�وا ُْ َ +َ َ َو�� ��:وا �	�دون ا��5ر�ن وا��ر��ن، : ����ِ ُ ُ ْ َ َ َُ ا��روھم َ
ِھدوھم إ�� Nراط ا����م َ/�ون �ن دون $ وآ���م وآ��ءھم و�� ���وا ���د ِ ِ َِ َْ َ ِ ْ ُ ُ ْ .  

ُا��روا ا�ذ�ن ظ"�وا أ<�ر ���7م +���� و���ودا��م �د<ل �5 ا��ر  ُ َْ +َ َ ِ أي �وم ا1���� وآ��ءھم وأ�����م و���ودا��م ُ
��؟Jر، وا�ظروا ھل �����م ھذه ا��  ! وا2ذ5وھم �5 ا

  

��  ا�رد �"� �ن أ:�ر ط"وع ا���س و;رو�

  

Cم ھذا ��� �رد ��� ھؤ@ء اذ�ن �د�ون أن ا��س أ�ظم �ن ا�رض، وأ��� أ��ر �ن ا�رض ��ذا و�ذا أف �رة، Cم 
وأ��� �ط�4 و�Uرب، 5�����رون ط�و��� وPرو���، 2د ذ�ر $ ���� ط�و��� وPرو���، ��� �2ل �����دون أ��� �+ري، 

�4�م ذات ا����ن : ����ِو�رى ا���س إذا ط"	ت �زاور �ن � ِِ َِ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َْ ََ َْ َ َْ ِ َ َ َ + �مإذا ط��ت �زاور، َْCر�ْوإذا ;ر�ت � ُ ُ َ َ َِ ْ ََ ْ َ َ ذات ِ َ

ِا����ل  َ )�ِ��� إذا �"[ �Mرب ا���س و�دھ� �Mرب /. : �C75ت أ��� �ط�4 و�زاور و�Uرب و�1رض، و�1ول $ ��� ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َْ ْ َ ََ + +َ َ ِ ِِ َ

 �P�� ٍ��ن َِ َ ْ ً��� إذا �"[ �ط"= ا���س و�دھ� �ط"= �"�  وم �م :�	ل ��م �ن دو:�� ��را : Cم �2لٍَ َ ُ َ ْ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َْ َ َ + +ِ ِ ِ ُِ ْ َ َْ ْ َْ َ َ ُ َ ٍَ َ ْ ْ َِ �C75ت أ��� ِ
ٌل ذك د�ل ��� أ��� ُ��̂�رة، وأ��� +�ر��، �+ري ��� �+ر��� $ ����، و���ر �1ط4 ھذه �Uرب وأ��� �ط�4، و� َ َ

  . ھذا ھو اذي ���ھده �ل �<�وق، و��ر�5 و����ره. ا����5 ��ر�� @ ���م 2درھ� إ@ اذي ��رھ�

 ������، وأ��� ����1 @ ���رك، و@ و+�ء ھؤ@ء اذ�ن ��وا أ����م أھل ا���9 أو ����ء ا���9، واد�وا أ��� @ �+�وز
و@ �ك أن ھذا إ���ر �� أ<�ر $ ��، �ن ط�و��� وPرو���، وإ���ر أ�-� �� ھو ���ھد و��1ول، �ن ! ��+�وز ������

أ��� ���ھدھ� �+���� ���1ر، و���ھدھ� و������ �� ��ن ا��رق وا�Uرب، @ �ك أن ھذا د�ل ��� أ���� ��9ران، 
َ� �̂�رُھ�� $، و�ذك أ�-� ھذه ا�+وم، ���ھد ��ض ا�+وم �ط�4 �ن ا��رق، Cم �5 �ل �وم �زداد ���ران �� َ َ

 اذي �ر��4 �5 ا��M إ� أن �1ط4 ��و ر�4 ا���C ،�5م ��دأ ���در - ��+م ازھرة-ار������، Cم ��دأ �5 ا@�<��ض
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  . و��زل إ� أن �U�ب

� ا����، ���ھد أ�� ��Cت، و�ذك أ�-� ���ھد ا1طب ا���ذي ���د�ر �ول ��-�، ھذا ا1طب اذي ھو ا+دي ا
وأن ا�ر2د�ن �+��ن �-��9ن �دوران �و�، ���د�ران �و� @ ��+�وزا��، د�ل ��� أ�� ��Cت �5 ھذه ا+��، @ �ك أن 

� �� @ �1ط��؛ �ل �ط�C 4م �Uرب، ھذا ��� د�ل ��� أن ھذه ا���ء ����C، وأن ا�+وم ���� �� ���ر 5�1ط4 ا��ك، و���
5���1د ا���م ��� �� +�ءت �� ھذه ا��وص، و��دق ��� ھو . و���� �� �دور �ول ���� ���ر2د�ن و�� أ��� ذك

�: ���ھد ��1ول �ن ھذه ا�5)ك، ا�� ھ� أ5)ك ��9رة +�ر��، ��� ��رھ� $ ����، و�+ري ��7ره، �2ل $ ���
`و�6ر ا���س وا���ر �ل ُ + +َ َ َ َ ْ َ َ ََ ًّ ��ري إ�� أ�ل ���� ْ َ ُ َ ْ ٍَ َ َ ِ   . �+ري، ا+ر��ن ھو ا��رِ

�ِ� ا�ذي �6ر ��م ا���ر ���ري ا�4"ك /: ُأ�Cت $ أن �) �+ري، ��� أ<�ر أ�-� �7ن ا����� �+ري، ��� �2ل ��� ِ ُِ ْ ْ ْ َ +ُ َ ْ َ ْ َ َ َِ َ ُ +ُ ُ + ��ِ
I�ِ�ره  ِ ْ َ ْا��ُكِ أ��� ���د�ر �ول ����� ��� ���د�ر ا�رو�� : ھ� ا��ن، �+ري �5 ا��ر، �5ل ���� �و��� �+ري: ُْ

إ� 2طر، �ن +�� إ� +��، 2د ���ر �5 ا��ر ��را، ُ��رھ� �ن 2طر : @ �ك أن +ر��ن ا�����! ا��1�� ا��ر��9�� ؟
�ِو�ن آ���� ا��واري /. ا���ر : أو أ��را وھ� ���� �5 ھذا ا��ر، �5 +� ا��ر، ���رھ� ار��ح، �2ل $ ��� ِْ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِْ

ِ����
م إن ��I ���ن ا�ر�c /�ظ""ن روا�د �"� ظ�ره  ِ ِِ ْ َ َ َ َ َ ) ْ ُ َ َْ ْ ََ ْ َ َ َْ َ ِْ ِْ َ َِ َ .  

�5ل ھذا د�ل ��� أن ا+ر��ن اذي أ���C $ . إذا ��ء $ و���ت ار�M �1�ت ھذه ا��ن را�دة ���� إ��� �+ري ��ر��ح
���س وا�1ر أ�� ��ُرُھ��، ��� أ<�ر $، أ���� ���ران، و��ر ا��س أ�َ رع �ن ��ر ا�1ر، و��ر ا�+وم أ�رع �ن َْ

��5ذا ا���1د ا�����ن �5 ھذه ا�5)ك، و��رف �ذك ا���م أ��� �ن آ��ت $ . ��ر ا��س، و���� +�ر�� ��7ر $ ���
ق�>���دل ��� ا���د ��� ���ل 2درة ا ����� ��� ا�و��� ا���.  

  

ْرب ا���ر �': ���ن  ول � �	��� َ B ََ ِ ْ ِن ورب ا��Mر��نْ ِْ َ َ B َ َِ ْ ْ'  

  

  ��م $ ار��ن ار��م 

��ن، وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ� و���� أ+���ن��  . ا��د & رب ا

�: �د��C ��1وب ا��1 �2ل: �د��C أ�و ار��4 ازھرا�� �2ل: أ<�ر�� أ�و ���� ا�و��� �2ل: �2ل: �2ل ر��� $ ���
�ز و+ل- ر-� $ ���-د��C +��ر �ن ���د �ن ��د ار��ن �ن أ�زى � �ِرب ا���ر �ن ورب ا��Mر��ن :  �5 2و ِْ َ َ B َ َ ْ َ B َِ ِْ ْ َْ ْ

��9 �وم �5 ���ن ���رق ا��ف ��ر�2ن، و��Uرب ا���ء �Uر��ن، �+ري 5���� ا��س ���ن و�C(C: �2ل
و�9��C(C �رج، �ل �رج �ط�4، @ �ط�4 �و��ن �ن ���ن وا�د، و�5 ا�Uرب ��ون و�9��C(C �رج، و@ �U�ب �و��ن 

  . �5 �رج وا�د

�: �د��C أ�و ار��4 �2ل: �د��C أ�و ���� �2ل: �2ل��� �ِرب ا���ر �ن : �د��C أ�و ���ر �ن ���د �ن ��ب �5 2و ْ َ B ََ ِ ْ ْ

ِورب ا��Mر��ن  ْ َ َ B َ َِ ْ   . �Uرب ����ء و�Uرب ���ف، و��رق ����ء و��رق ���ف: �2لْ

���رة �ن أ�� ���� �ن ��ر�� : َ�د��C إ�����ل ا�ن ُ��̂�� �2ل: �د��C أ�و ار��4 �2ل: �د��C أ�و ���� �2ل: �2ل ��Cد�
إن ا��س �ل ��� �9��C(C �5 و���ن �وة، �ط�4 �ل �وم �5 �وة 5) �ر+4 :  ا�ن ���س ر-� $ ������2ل: �2ل

���دك، ��T5 : إ� ��ك ا�وة إ� ذك ا�وم �ن ا��م ا��1ل، و@ �ط�4 إ@ وھ� ��رھ�، �1ول ���رب @ �ط���� 
�2� أ��� �ن ا��ت �2لأم ���4: و�2ل! أراھم .. أراھم ���و�ك ����ون ������ك، أراھم �� �. ��� �+ر و�+�د:  إ

  . إ��� ا-طره اروي إ� ا+�د! �--ت ��ن أ��ك: �2ل! �� �و@ه �+�د ا��س؟: �15ت

��د ا���م �ن إدر�س �ن أ���، �ن وھب �ن : �د��C ا�ن ا�راء �2ل: أ<�ر�� ���د ا�ن ا������ �2ل: �2ل ��Cد�
إ�� أ�� $ @ إ� إ@ أ��، :  �ز و+ل ا��س �ن �ور �ر��، و��ب �5 و+���<�ق $: ����ن ر-� $ ���، �2ل

أ�� $ @ إ� إ@ أ��، ر-��9 �)م، وP-�� �)م، : �Uت ا��س �1در��، وأ+ر���� ��7ري، و��ب �5 �ط���
 $ @ إ� إ@ أ��، إ�� أ��: و<�ق ا�1ر �ن �ور �+��� اذي ����، Cم ��ب �5 و+��. ور���� �)م، و�ذا�� �)م

�Uت ا�1ر، و<�1ت اظ���ت وا�ور، �5ظ��� -)�، وا�ور ھداي، أ-ل �ن �9ت وأھدي �ن �9ت، و��ب �5 
  . إ�� أ�� $ @ إ� إ@ أ�� <�1ت ا<�ر وا�ر �1در�� و�ز�� أ���� ���� �ن �9ت �ن <��1: �ط��

��د $ �ن أ�� +��ر �ن أ��� �ن ار��4 : د ار��ن �2ل�د��C أ��د �ن ��: �د��C ا�ن +��ر ا���ل �2ل: �2ل ��Cد�
�ًوا���س وا���ر ����:� : ر��� $ ���� �5 2و +َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ََ ا��س وا�1ر �5 ����ن، T5ذا <�ت أ������ 5ذك آ<ر : �2لْ

  . ��رادھر، وأول ا�زع ا�

���ر �ن أ���ط �ن ا�دي : أ<�ر�� أ�و ا���س ا���ن �ن ��� �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل ���َوا���س �2ل 2رئ  ْ َ+
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ًوا���ر ����:�  َ ْ ُ َ َ ََ   . ����ب: �1ولْ

�د��C 2�س �ن ا���ش �ن ���م ا�ط�ن �ن ���د : �د��C ��ر �2ل:  �2ل�د��C ���د �ن ا��ر: �د��C او�د �2ل: �2ل
�َ�ل /. /"ك ����ون : �ن +��ر �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �5 2و ُ َ ْ َ ٍ َِ َ ` �2ل �دور ا���ء �5 أ�وا��� ��� �دور ُ

�Uزل�� ����  . ا

��د $ �ن ���د �ن ا��ن �ن �<��ر �2ل: �د��C إ���ق �ن أ��د ا��ر�� �2ل: �2ل ��Cن : �د��د��C +��ر �ن �ون 
ٍا���س وا���ر �����ن : ����ن �ن إ�����ل �ن أ�� ��ك ر��� $ َِ ْ ُ ُ َ َ ُ َْ ْ   . ل�2ل ����ب و���ز+

��� �ن ا���ن �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل ��Cري �2ل: �د��+��دة �ن �����ن �2ل: �د��C ا��ن �ن ��ل ا ��Cو�د :
�ن أ��� �ن أ�� ذر ر-� $ ��� أن ر�ول $  �����ن إ�راھ�م ا ��1C���� -�د��C �و�� �ن ا���ب ا $ ���

��ك �� ر�ول $، وأ�� 5داؤك، �2ل: �� أ�� ذر، �2ت:  �2ل-و��م : ��دري أ�ن �ذھب ھذه إذا �رزت ��ك؟ �5ظر إ
���T5 �ذھب ��� ���7 ���1رھ� ��د ا�رش، �5<ر ��+دة �ر��ن �ز و+ل، : �2ل. �م$ ور�و� أ�: ا��س، �2ت

 ��  . 5) �زال �ذك ��� �ؤذن 

ق �2ل: �2ل�>: �د��C إ�����ل �ن إ�راھ�م �2ل:  �2ل�د��C �ؤ�ل �ن ھ��م: �د��C أ�و ��ر أ��د �ن ��رو �ن ��د ا
�ن أ��� �ن أ�� ذر ر-� $ ��� أن ر�ول $  ���� �2ل -��� $ ���� و��م-�د��C �و�س �ن ���د �ن إ�راھ�م ا

� :��: �دري أ�ن �ذھب ھذه ا��س؟ �+ري ���1ر �� ��ت ا�رش �5<ر ��+دة 5) �زال �ذك ��� ��1ل 
ِار+�� �ن ��ث +9ت، M���5 ط��� �ن �ط���� @ ���ر ا��س ���� ���9، ��� ����� إ� ���1رھ� ��ت ا�رش، 

�وم : �2ل. $ ور�و� أ��م: اط��� �ن �Uر�ك، �5ط�4 �ن �Uر���، أ�دري أي �وم ذك؟ �2ل:  5��1ل ���5<ر ��+دة،
  . @ ���4 ���� إ������ م ��ن آ��ت �ن �2ل أو ���ت �5 إ������ <�را 

ق �2ل�د��C : �2ل�>�د��C روح �ن ���د �ن ���� �ن : �د��C ���د �ن ���ر �2ل: أ�و ��ر أ��د �ن ��رو �ن ��د ا
 ����ن ا ،����ن أ�� ذر ر-� $  ����  .  ���وه-��� $ ���� و��م-�و�س �ن ���د �ن إ�راھ�م ا

�د��C : �د��C ا��م �ن �روان �2ل: ل�د��C ���د �ن ا�ؤ�ل �ن ا���ح �2: �د��C أ�و ��ر أ��د �ن ��رو �2ل: �2ل
�ن أ��� �ن أ�� ذر ر-� $ ��� :  ����-أ�و �ر�م  ������د ا��Uر �ن ا�1�م �ن ھ�رون �ن ���د �ن إ�راھ�م ا

 �� أ�� ذر أ�دري أ�ن �Uرب -��� $ ���� و��م-��ت �5 ا��+د ��د Pروب ا��س، �15ل ر�ول $ : �2ل
���T5 �ذھب ��� ��+د ��ت ا�رش ��د ر��� �ز و+ل، �5��7ذن 5�ؤذن ��، : �2ل. $ ور�و� أ��م: ا��س؟ �2ت
: اط��� ����ك، 5ذك 2ول $ �ز و+ل: ��7ذن 5) �ؤذن ��، ��� ���4 و�ط�ب، T5ذا ط�ل ����� 2�ل ��و�و�ك أن �

ِوا���س ��ري �����ر ��� ذ�ك ��د�ر ا�	ز�ز ا�	"�م  ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ^ ْ ُ ْ ُ ْ َْ ْ َِ ِ ِْ َ ََ َ َ +َ .  

��رو �ن ��� �2ل: �د��C أ��د �ن ��رو �2ل: �2ل ��Cد �ن ھ�رون �2ل: �د�ز� ��Cن : �د�أ<�ر�� ����ن �ن ���ن 
�ن أ��� �ن أ�� ذر ر-� $ ��� �2ل �����ن إ�راھ�م ا ��������� و��م-��ت ردف ا��� : ا��م �ن  $ ��� - 

  . 5ذ�ر ��وهوھو ��� ���ر وا��س ��د Pرو��� 

��رو �ن ��� �2ل: �د��C أ��د �ن ��رو �2ل: �2ل ��C: �د ��ن أ�� �����د��C أ�و ���و�� �ن ا���ش �ن إ�راھ�م ا
�ن أ�� ذر ر-� $ ��� �2ل : ����� أ�� :  �5 ا��+د ��ن و+�ت ا��س، �15ل-��� $ ���� و��م-��ت �4 ا

ل ���T5 �5 �ذھب ��� ��+د �5��7ذن ر��� �ز و+: �2ل. $ ور�و� أ��م: �دري أ�ن �ذھب ا��س؟ �2ت! ذر
���ز و+ل: ار+وع، 5�ؤذن ��، و����7 2د 2�ل  �ُوا���س : ار+�� �ن ��ث +9ت، �5ر+4 إ� �Uر���، وذك 2و ْ َ+

 ��َ��ري �����ر � ^ ْ ُ َْ َ َ َِ ِ .  

�ن أ��� �ن : �د��C �و�ف ا1ط�ن �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ��و�� �2ل: �2ل �����د��C +ر�ر �ن ا���ش �ن إ�راھ�م ا
 ����ن ا ������� و��م-أ�� ذر ر-� $  $ ���-  ��َوا���س ��ري �����ر � ^ ْ ُ ْ ُ ْ ََ َ َ َ +ِ   . ا���1ر �����ھ� : �2لِ

��رو ا�ودي و�و�ف ا1ط�ن �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل ��Cن : �د� �����د��C و��4 �ن ا���ش �ن إ�راھ�م ا
���  . ���1رھ� ��ت ا�رش :  �ن ذك، �15ل-��� $ ���� و��م-�7ت ر�ول $ : أ��� �ن أ�� ذر ر-� $ 

��رو �ن ���د �ن ��2دة ر��� $ ����: �د��C �و�ف �2ل: م �2ل�د��C إ�راھ�: �2ل ��Cِوا���س ��ري : �د ْ ُ ْ ََ +
 ���ر �����َ ^ ْ َُ َ َ   . و2ت وا�د @ ��دوهِ

�ن �د�C: �د��C أ�و P��ن ز��W �2ل: �د��C ���د �ن ا���ن اط�ر�� �2ل: �2ل ��-� +ر�ر �ن ا���ش �ن أ�� ا
�َ�وم ��I. �	ض آ��ت ر�ك ? �:4= :4�� إ���:�� : ��روق �ن ��د $ ر-� $ ��� �5 2و َ ً ُ َ ) َ َ ُ ْ َ َ ْ َُ َ ِْ ْ َ َ َ ِ ِ ْ ط�وع ا��س : �2لَ

�ُو��= ا���س وا���ر : �1ر��ن، Cم 2رأ ھذه اJ���ن �Uر��� �4 ا�1ر �����ر�ن ا َ َ ُ ْ َ ُ ََ ْ + ِ .  

�ط�ء �ن : �د��C ا��رث �ن ����ن �2ل: �د��C ���ر �2ل: �د��C ا�ن أ�� ز��د �2ل: �د��C +��ر �ن أ��د �2ل: �2ل ��Cد�
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����U أن ا��س إذا Pر�ت ��ت، وا�1ر وا�وا�ب وا��ل وا���ر :  �2ل- ����ر��� $-ا��9ب �ن ���رة 
@ ��ر��، وا�1ر وا��ل وا���ر وا�وا�ب وا�)��9، 5�رون أن 2د : وا�)T5 ،��9ذا ��ن ��� ا1���� 2�ل ���س

��م وإ���م، و�ذوب �-ر �ن أھل ا�رض ھ)ك، 5�-���ون �5 ا���دة، و�<�ط أھل ا�رض ��-�م ���ض +
ا+��ل ��� �ذوب ا�1ر �5 ا�وم ا��ر، و�Uر�ل ا�رض ��� �Uر�ل اUر��ل، 5�<ر+ون و@ ���دون أن �ر+�وا، و@ 

َ�رون ���� و@ أر-� و@ �و��� و@ +�) و@ ����، 5�1ول ��-�م ��ض اذھ�وا ��� إ� أ2ط�ر ا�رض، وذك 2ول : َ
ِ�� �	�ر ا��ن واL:س إ: $ �ز و+ل ِ ْ َِ ْ َْ َ ْ َ َ) ْن ا��ط	�م ِ ُ َْ َْ ِ .  

��د : �د��C ���د �ن را45 �2ل: �د��C أ��د �ن ���د �ن �ر�M �2ل: �2ل ��Cم �2ل �د�ر��د��C إ�����ل �ن ��د ا
 آ<ر �وم �ن اد��� ط��ت ا��س و�دت أ�واب �ط����، Cم إذا ��ن: ا��د �2ل ���ت وھ�� ر��� $ ���� �1ول

Pر�ت �و�9ذ ��� ���c �ط���� �وم اJ<ر �ن ���رھ� 5) �+د �<ر+�، ��5�ص �ول ا��واب، ���� ��7ورة ����ر 
 �5) �+د �<ر+�، �5ر+4 �5 إCرھ�، 5�����ر ا��س طول ��ك ا����، ���5م �ن ���� و��زع، و���م �ن ��ود إ

�� ������، T5ذا ا��ط�وا ا��ل +دا 5زع ا��س و<ر+وا، 5) �رو��م إ@ ط�و��� �ن ا�Uرب، �5ذھل �ل �ر-�� 
 Cم ���ور و������ - ���� ا���ء-أر-�ت و�-4 �ل ذات ��ل �����، و��زع ا<�ق Cم ���ر ��� ���c و�ط��

و�41 +��ل ا�ر �5 ا��ر، و�<رج +��ل ا�+وم، و��ر +��ل ا��رق إ� ا�Uرب، و+��ل ا�Uرب إ� ا��رق، 
����  . ا��ر إ� ا�ر، 1�5وم ا

�2ل أ�و ��رو �ن ���ن �ن �ط�� : �د��C او�د �2ل: �د��C ���ود �ن <�د �2ل: �د��C أ�و ��ر �ن أ�� داود �2ل: �2ل
  . ا��س وا�1ر وا�+وم ��<رة �5 �5ك ��ن ا���ء وا�رض: ر��� $ �2ل

���ت ا�دي : �د��C أ�� �2ل: �د��C ���د �ن �رزوق �2ل: �د��C ا��ن �ن أ��د �ن �Cب �2ل: و�د �2ل�د��C ا: �2ل
  . ا+�ل اذي �ط�4 ا��س �ن ورا�9 طو� ���Cون 5ر�<� �5 ا���ء: ��دث �2ل

�� أن �د��C أ�و �ذ��� �ن ����ن �ن إ�����ل �ن أ�� ��M : �د��C ���د �ن ز�ر�� �2ل: �2ل� .M�:� ا���س ?ْ َ َ َ َ ُ َْ َِ ْ +
ِدرك ا���ر و? ا�"�ل ���ق ا�:��ر ُ� َِ َ ْ َ َ َ+ ُ َِ ُ + َ َْ   . و@ ����U أن �درك -وء ا���رْ

Bرب : 2و��دP ��C��ن �ن ار��4 �ن أ�� إ�را9�ل �ن �ط�� ر��� $ ���� �5 : أ<�ر�� أ�و ���� �2ل: �2ل َ
ْا��� َ ِر �ن ورب ا��Mر��ن ْ ِْ َ َ B َ َ ِْ ِْ ْ Bرب : و�5 2و�. ا��س �ط�4 �5 ا���ء، و�Uرب، �� �Uرب �5 ا��ف، و�ط�4: �2لَ َ

ِا���رق وا��Mرب  ِ ِْ ْ َْ َ َِ �� �ل �وم �ط�4 و�Uرب: �2لْ .  

���Cن �ن ��ر �2ل: �د��C ���� �ن ���ر �2ل: �د��C ا���ل �2ل: �2ل ��C�2ل: �د ���� ��Cم �ن : �د�إ�راھ ��Cو�د
���رة �ن ��ر�� �ن ا�ن: �د��C ���� �2ل: �د��C ا�-ر �2ل: �د��C <)د �2ل: ���د �ن ا��ن �2ل ��Cس �د��� 
إن ا��س �ط�4 �ن �9��C(C و���ن �وة، إذا ط��ت �5 �وة @ �ط�4 ���� ��� ا��م ا��1ل، : ر-� $ ����� �2ل

  . و@ �ط�4 إ@ وھ� ��رھ�

: �د��C ا���ن �ن ��� �ن ا��ود �ن ���� �ن آدم ر��� $ ���� �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل
�ل �رج ��را، �5�رج C(Cون �ط���، ��ن �ل �ط���ن ���رة، �ز�د �5 �ل �وم ���رة و��1ص، ا��س ���ث �5 

�� C(C �5�ن �و��، Cم ���ول �ن ذك ا�رج إ� ا�رج اJ<ر��  . ��� �����ل ا

ِرب ا���رق �د��C ���د �ن 5-�ل �ن �ث �ن �+�ھد : �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا�-ل �ن ا���ح �2ل: �2ل ِ ْ َ B َْ
ِوا��Mرب ِ ْ َْ �� �ل �وم �ط�4 و�Uرب، @ �ر+4 إ� �ط���� ذك إ� �وم ا1����: �2ل َ ،����دد أ��م ا .  

�ن ���د �ن ��ر�� �د��C إ�را9�ل : �د��C ا�ر���� �2ل: �د��C ���د �ن أ�� ز�دون �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل
�ِرب ا���رق وا��Mرب : ر��� $ ��� ِ ِْ ْ َْ َ َ B َِ   . ��ف ا���ء ��رق، و����� �Uرب: �2لْ

�+�ھد ر��� $ �د��C ا�ر���� �ن ����ن �ن ���ور �ن : �د��C ���د �ن أ�� ز�دون �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل
�ِو�ذ�ك :ري إ�راھ�م �"�وت ا����وات وا�رض : ��� ْ َ َ َ + َ َ ْ ََ ْ َِ ِ َِ َُ ُ ََ ِ ِ   . ا��س وا�1ر: �2لَ

ِأو�م �:ظروا /: �د��C ا�ر���� �ن ����ن ر��� $ ����: �د��C ���د �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل ُ َ َُ ْ ْ َ ِ. �"�وت َ ُ َ َ
ِا����وات وا�رض  ْ َ َ َ +َ ْ   . ا��س وا�1ر: �2لِ

�د��C ا�ر���� �ن إ�را9�ل �ن ���ك �ن ��ر�� �ن ا�ن ���س ر-� $ : �د��C ���د �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل
�����َو�6ر ��م �� :  َ َ َْ ُ ُ/. ا����وات و�� /. ا�رض ���	� �:� َ+ ْ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ْ َ َ َ َ +ِ َ   . ��� ا��س وا�1ر: �2لْ

���د �ن آدم �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل ��Cد� :�َوا���ر إذا �
: �د��C أ�� �ن ا�ن ���� �ن �ط�ء ر��� $ ��� َْ َ َِ ِ َ َھ� َ
َوا���ر إذا ا��ق ���� ا�1ر إذا ��4 ا��س،  َ َ َ+ َ َِ ِ   . إذا +�4 وا��وى: �2لْ

�ن إ�را9�ل �ن �و�� ا��ري : � ���ن �ن ��� �ن ا��ود �2ل�د�C: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل ���+�د��C ا���ن ا
�ن ا��ن ر��� $ ���� �2ل :�ا��م إ�ك 5-�ت ا��س ��̂� و�����1 وأ�����، 5) : �2ل ا�1ر ر�� ���رك و���
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  . �ط���� ��� �� ��1ت ��� وأ�����

�  . أ�دا إ@ وا���م ��� ��� ا��س5) �رى ا�1ر : �2ل ا��ن ر��� $ ���

�د��C ا�ن وھب �ن ا�ن أ�� ذ9ب �ن ا��رث �ن ��د : �د��C �و�س وأ��د �ن ���د �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل
ھذا ا�1ر �� ��9�� :  �2ل- ��� $ ���� و��م-ار��ن �ن أ�� ���� �ن ��9�� ر-� $ ���� أن ر�ول $ 
  . ا����ذي ��& �ن �ره، ھل �در�ن �� ھذا؟ ھذا ا�U�ق إذا و2ب 

��رو �ن ���د �ن ��2دة ر��� $ ����: �د��C �و�ف ا1ط�ن �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل ��Cر  در:�ه : �د��ُوا� ْ َ َ ََ + َ َ ْ
ِ�:�زل ��� ��د ���	ر�ون ا��د�م  ِ َ ْ ِْ ُ ْ ُ َ َ ََ + ََ َ 2دره $ ���زل، 5+�ل ��1ص ��� ��ن �Cل �ذق ا�<��، ����� ��ذق : �2لِ

��>�  . ا

�ن ا�ن ز�د : �د��C ار��4 �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل cأ�� ��Cھ� �د
َوا���ر إذا � َ َْ َ َِ ِ َ ا�1ر ���و ا��س ��ف : �2لَ
���ر ا�ول، و���وه ا��ف اJ<ر، ��75 ا��ف ا�ول 5���وھ� و��ون أ���� وھو وراءھ�، T5ذا ��ن ا��ف اJ<ر ا

 . ��ن أ����� �1د��� وھ� ����

  

��ف : وإذا 2�ل. ��2ت ���� ا�+W �5 ھذه ا�CJر �����ر ��ض اJ��ت ا1رآ���، 5��دق ا�ؤ�ن ��� �ؤ�ده اد�ل، و���
�ا+�4 ��ن 2و��� �Bرب : َا�� َ َ�رق وا��Mرب ? إ�� إ? ھوْ َ َُ + َ َ ْ ِْ ِ َِ ِ ِ ِ 2و�  T5ن �5 ھذه اJ�� ��ر�2 و�Uر�� وا�دا، و��ن ْ

�Bرب :��� ِا���ر �ن ورب ا��Mر��ن َ ِْ َ َ B َ َ ْ َِ ِْ ْ َْ ْ

 :��ر2�ن و�Uر��ن، و�5 آ�� أ<رى ... /َ ِأ �م �رب ا����رق وا���Mرب َ ِِ َِ ْ َْ َ َ ) َِ َِ ُ ْ ُ

 

  ���رق و��Uرب؟: ذ�ر �ددا

و��رق ���� ا�1ر،   +�� ا�رق ���� ��ر�2، ��رق ���� ا��س،:�5�راد �� ا+��: أ�� ا��رق وا�Uرب :�5+واب
ا��س وا�1ر وا�وا�ب، 75ط�ق ا��رق  ھ� ا�Uرب، �Uرب 5���: و+�� اUرب. و��رق ���� �ط�4 ���� ا�+وم
� �Cل 2ول $. وا�Uرب، وأراد �ذك ا+���ن���: aِو ِ+ ُا���رق وا��Mرب َ َ َ َِ ِْ ْ ُْ ْ

ْ ل أي ا+��ت،  ُ
aُ ا���رق وا��Mرب   َ َ َِ ِْ ْ ُْ ْ ِ ِ+

ُ��دي �ن ���ء َ َ ْ ََ ْ   .ا+��ت: أي ِ

 -  وذك �1ر ا���ر- �ط�4 �5 +�� ا+�وب �5���ء�5�راد ��رق ا���ء، و��رق ا��ف، : وأ�� ا��ر2�ن وا�Uر��ن
ا���ر، ��5ن ���س �ط�4 ����ء و�ط�4 �5 ا��ف، و�ذك �Uرب  �5ط�4 �5 +�� ا���ل، وذك طول: وأ�� ا��ف

  .ا��ف، ���� ���1ر��ن �5 ا���ء و�Uرب �5

4�+
 :وأ�� ا/َ ِأ �م �رب ا����رق وا���Mرب َ ِِ َِ ْ َْ َ َ ) َِ َِ ُ ْ ُ
��ر،  أن ا��س �5 �ل �رج �� �ط�T5 :،4ن ا�راد  ��Cروج ا�وا

�ِوا����ء ذات ا��روج :�2ل $ ��� ُ ُ َ + َْ ِ َ ْو��د :و�2ل ِ َ َ ً�	":� /. ا����ء �رو�� َ ُ ُ َ + َ َِ ِ َ ْ
�Cل اطرق ���ر : ھذه ا�روج ھ� 

��ر �ر+� ��Cس، ا��  :��-�م �1و� �ظ���. ���� ا

 ِورأى ا�"�ـث �:�ـ"� ا���ـزان  �ـ�ل ا�Aـور �ـوزة ا��رط�ن 

 ِـو �ن �ر�� ا�����ن وار�وى ا�د� ور�ت ��ـرب ����ـوس �د�ـ� 

��ر �ر+�: أي ��Cور: اCوا+وزاء وا�رط�ن، وا��د، وا�����، وا��زان وا�1رب، وا1وس، وا+دي،  ا��ل، وا
  .ھذه ھ� �روج ا��� ا�����، �5ل �رج ���ر 5�� ا��س ��را. وا�وت وادو،

ا�� ھ� ا���رق،  ھذه ا�روج. و��-�� C(Cونا�روج ���C�� و��رون �و��، و��-�� وا�د وC(Cون �و��،  ��ض
�9 : +���� $ ����، �+�وع أ��م ا�روج ا���رق وا��Uرب ��ر ا��س �ل ��ر �5 �ط�4، أو �5 �رج، �5ذك��C(C

���ا�����، أي أن ا��س �دور �5 �ل �9��C(C و<��� و���ن دورة، �5ذك ��ذا  و<��� و��ون �و��، وھ� أ��م ا
���ر��4، وU�� @  .�C(C�ر ا�ز���- ا���ب ���روج- �با �C(Cف، و���<ر�ف، و�C(C  �C(C �روج، �روج ا

����ء.  

�ذك أ�-� ����� . و+�ل ا��س �ط�4 و�Uرب 5��� �Tذن $ ���� 1���5د أن ھذه ا�روج $ ���� ھو اذي �<رھ�،
����7 �+ري ���  -��� $ ���� و��م-أ<�ر  ذي �� �5�M ���ما �5 �د�ث أ�� ذر: ��+د �5 أ��د�ث أن ا��س

��@ ���4 �ن أ��� إذا +�ءت ا�رش . وھ�ذا �ل �وم اط��� �ن �ط��ك، �5ط�4،: ��ون ��ت ا�رش، Cم ��+د، Cم ��1ل 
� �<�طب ��1ل ��و��2 ذك �ن ��رھ�، ��5 ���ر ��را �C��C، وو ���ت ��+دة، �5 أ��� ��+د ��� ��ء $، و�ن @

����. اط��� ��� �9ت : �  .و�ط�4 ��� ��ء $، و@ ��7<ر �ن ا��ر اذي 2دره $ ���

�5َذا وردت 5�� أ��د�ث �C�رة، و5�ر �ذك 2ول: وأ�� ط�و��� �ن �Uر��� َ[ ُ �ْھل :$ ��� �م  َ��I� ظرون إ? أن:�ُ ُ َ ُ َِ ْ ََ ْْ َ+ ِ ُ

ْا��
�P� أو ��I. ر�ك أو B َ َ َ ْ ََ ْ ََ ِ ُِ َ َ ْ
  .�I�َ َِ َ�	ض آ��ت ر�كْ ) َ َ ُ ْ وذك ��ون �5 . ط�وع ا��س �ن �Uر���: أن ا�راد ���ض اJ��ت َِ

�� آ<ر��رT5 ،��2ن اذي �ط�4 �ن �� $ ���� �2در ��� أن �ط���� �ن �Uر���، ��� ���ت. اد���، ��د 2رب 2��م ا
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�  .���رھ� ھو $ ���

و�ن ذك  �ذك �5 أ��� �ط�4 �5 آ<ر اد��� �ن �Uر���، وإذا ط��ت ورآھ� ا��س آ��وا ���م، و2د ���Cرت ا���د�ث
�َ�وم :او2ت @ �����م اA���ن، �2ل $ ��� ْ �I�ْ. �	ض آ��ت ر�ك ? �:4= :4�� إ���:�� �م ��ن َ ُ َ ُ َ ْْ َ ََ َ ً ُ َ ) َ َ ُ ْ َ َِ ْ َ َ ِ ِ ْآ�:ت ْ َ ْ �ن  �ل أو َ َْ ُ َ ْ ِ

ً���ت /. إ���:�� �6را ْ َ َ َ ََ َِ ِِ ا��س �ن �Uر��� آ��وا، �5د2وا، و�ن ��ون 2د <�م ��� ا����ل، 5)  ��� ط��ت ھذه: أي ْ
��، 2رب ا �����م، و��ون��
 �5 ا�ور، اذي ھو ��
 ا��ق، 5��ون ��د ذك إ@ذك �2ل 2��م ا��  
و2ت �2�ل، 5���

  .�5 ا�ور، �5ط�4 ا��س ��� ��ء $ ���� �ن �Uر���

�ذل، $ ���� ھو اذي ���رھ�� 5)  إذا�ر��5 �7ن ا��س ��<رة و�ذك ا�1ر، �ر��5 أن �) ����� ��<ر ���ر
  .��د�ث�1ول �������ر �� ذ�ر �5 ھذه ا�

�ذك، T5ن اذي ���رھ�� ھو ارب ������  �ذك أ�-� إذا �رC� ��5) أن ھذه ا��س +�ر�� ��� ��ء $، وا�1ر
،��أ��� �+ري إ� از��ن ا�� ���1ر 5�� و@ �+ري، وھو �وم : �5���� و����، أ<�ر �7ن ا��س �+ري ���1ر 

��د�� ،����1�ل أو ���ر، 2در  ��� از�ن اذي 2در $ أ��� ���ر 5��، ��� ��ون ھ��ك�ط�4 �ن �Uر���، أو ��د�� �� ا
� أ��� �+ري��� $.  

َوا���ر :Cم �2ل َ ََ ْ
َ در:�ه �:�زل  ِ َ ََ ُ ْ + ھ� : و���ز� ل ��ز�،إن ���زل ا�1ر ھ� ا���م ا�� ��زل 5��� �5 �ل ���، ��ز: 2�ل َ

���1ر ��� أو ����ن ��� ��م ا��ر C(C�ن أو ����  ا�+وم ا���C�� وا��رون، ا�� ورد أ��� ��زل �5 �ل ��� �رة، Cم
���َوا���ر ����، أ<�ر $ ���7. و��ر�ن  َ ََ ْ

ِ در:�ه �:�زل ��� ��د ���	ر�ون ا��د�م  ِ َ َْ ِْ ُ ْ ُ َ َ َ ُ َْ + َ ََ +َ ���س،  أول ا��ر ��ون ِ �����
�ِوا���س :ھذا �� �1و ْ َ+

َو��Cھ� وا���ر إذا �
ھ�  ََ َْ َ َِ ِ َ َ َ ُ � ا��C�� ا��� �5 أول ��� �Uرب C� ���2) �<�س د9�2ق، و�5 َ
U� �Cرب C�7� ���2ر،�Cِوا���ر :وھ�ذا ��ون ������، ھذا ���� �Uرب ���2 ���و <���ن د2��1، و�5 ا���� ا َ ََ ْ

َإذا �
ھ�  َ َ َ ِ 

��7<را، Cم �Uرب ����2، و�Uرب   �ط�4 ��دھ�آ<ر ا��ر ����1، أو ��� ،��1�U�ب ����2 �5 آ<ر ا��ر، ����� أ�� �5
���1ر��ن، ����� أ�� ��ل، أو �Uرب ��دھ� ��1�ل، وھو آ<ر  ��ده، إ� أن ���7 ا�وم اذي ��ون ا��س وا�1ر 5���

  .ا��ر

��� أن ا� @ �ك أن ھذا د�ل. ���ھد ا���م، ���ھد ����1 ��ر ا��س و��ر ا�1ر: ���ھد، ���� �ل ذك M-س وا�
����C، وأن ا�رض ھ� ا�� ���د�ر �و� أ��م م  وا�1ر ��<ران ���ران ��� ��ء $، وأن اذ�ن �د�ون أن ا��س

َو�6ر :2و�: ا�د�: ًأو@. ا��ر�5 �� ���ھدو�� و�1وو�� ����وا أ��5رھم، وم ��ر5وا �1��1 َ َ+
ِا���س وا���ر �ل ��ري  ْ َ َ َ َ َ ْ` ُ +َ ْ

 

.  

����Cظ�ھر: و ��ل، ھذا ���1د أھل ا��� اذي أ<�رھم $ ���� ��، و�ذك ا��ر اذي ���ھده �ل و��ل. ا���ھد وا

��2ل �ؤ�ن ��، و@ �د<ل �5 �)�� �� �1و� ا��7وون.  

ِو�ل /. :�2ل $ ����: س ` ُ َ/"ك ����ون َ ُ َ ْ َ ٍ َ َ
  ھل ھذا د�ل ��� دوران ا�رض و��9ر ا�وا�ب؟ 

ٌوآ�� :�5 ھذه اJ��، إ��� ذ�ر 5��� ا��ل وا���ر، وا��س وا�1ر، وا2رأ أو�� �� ذ�رت ا�رض َ ُ��م ا�"�ل :�"� �:�  َ ْ ُ َِ َ + َْ ْ ُُ ُ
َا�:��ر /Yذا ھم �ظ"�ون و ُ ُ َ ََ ُِ ْ َ َْ ِ ُا���س+ ْ َ��ري �����ر ��� ذ�ك ��د�ر ا�	ز�ز ا�	"�م وا���ر + َ َ َ َ ُ َ ^ ْ ُ َْ ْ َ َْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ِ در:�ه �:�زل ��� ��د ���	ر�ون  ََ ُ ْ ُ َ َ َ ُ ْْ َ + َ ََ +َ ِ َ

ُا��د�م ? ا���س ْ + َ ِْ ِ �� أن �درك ا���ر و? ا�"�ل ���ق ا�:��ر َ� .M�:�ِ َِ َ ْ َ َ َ َ َ َ+ ُ ُْ َِ ُ + َ ْ ََ ْ ْ َ َو�ل /. /" ِ َ ِ ` ُ َك ����ونَ ُ َ ْ َ : 5ذ�ر �5 اJ�� ا�ر��� ٍ
�� أن �درك ا�1ر، و@ �U��� @ س��ا��ل ���ق ا���ر، و�ل �ن ھذه ا�ر��� �5 �5ك ����ون، ا��ل ����ر �+��9  ا

وأن ا��ل وا���ر  ��5 د�ل ��� أن ا��س وا�1ر دا9رة ���د�رة،. ك ا��س وا�1رو�ذك ا���ر، و�ذ وذھ���،
  .�ذھب و�+�ء

 

  

  أھ��� ا���4ر /. 6"ق � �	���

  

  ��م $ ار��ن ار��م

��ن، و��� $ و��م ��� أ�رف��  .و��� آ� و���� أ+���ن ا�ر���ن ����� ���د ا��د & رب ا

و2د . ر�� وأھ��� وأP)ھ� ��ر�5. ��� ا�A��ن ��ر�5 ر��، و��ر�5 ����، و��ر�5 د�ن اA�)م +ب���م أن أول �� �
������ 2در�� و ����ل ��ر�5، و�ت ا��ظ�ر إ���؛ ���  ��رف $ ���� إ� <�L� �1���� و��<�و���2، و����� د@

�ظ�� و2درة �ن أو+دھ�اJ��ت وھذه ا�<�و�2 ��ر5وا ���ظر و����7ل و�����ر أن ھذه ��� �و���� �ن <�ق ر��� . ت دا
�ظ�� �ن أو+دھ� ������ ���ْو���� �T�+�ده و��و���، و5��� آ��ت و��رة �دل  َ.  

�ظ�� �ن  T5ذا ���ر ا���م ����1 و���ره �5 أ�Uر �<�و�2ت $ ���� رأى 5��� ��� ��+�9ب، وآ��ت ����ت ��ھرة، دا
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�ا��و-� ا�� ھ� �ن أ�Uر <�ق $ ����، ا�� ���ھد، و+د 5��� اJ��ت   �5و ���ر �5 <�ق.أو+دھ� ������ و���
ا�A��ن، T5  ���T5ن ھذه ا��و-� �U� 4رھ� ���ر، و����� �� @ ��ون �1دار ا��ن، ��رھ� أ2وى �ن ��ر وا�+�9ب

 �<رج ���� ا�رق، ھذه ا���5ذ @ ���رھ� ا�� ^���ر ���م ا�A��ن، �5 +�د ا�A��ن و�5 +�ده ���5ذ ر2��1، وھ�
  .�T5ك @ ���رھ�؛ و�ن ھذه ا��و-� ���رھ�؛ و�+ل ذك �41 ����� أ�ت؛ ��� و@ �������ل ���ر أو �+�ر،

� ا�� ھذاJا ��<رق ��� ا+�د، ����� �<رطوم  د�ل ��� أن $ ���� أ�ط�ھ� 2وة ��ر، �ذك أ�-� أ�ط�ھ� $ ���
�، ھذا ا<رطوم اد2�ق ا��دد   آ� د2��1 ��ددة، ��دھ� �<رق ا+�د ��� ��لا��ل،Jدم، ھذه اإ� ادم؛ ���ص �ن ا

 @ �ك أن ھذا د�ل ��� 2درة ا�1در. �د<ل ��� ادم اذي ����� إ� أن ��ل إ� +و��5 5�� أ�-� +وف �+وف،

�+ري ���� ذك اط��م اذي ����7  أ�-�ء، و�� أ���ء �ء، و��������؛ ��ث أ�ط�ھ� <���1 ���)، ���5 +وف، و�� أ��
  .واذي ��Uذى ��

�Uرھ�، دا��9  ^ھذه اذ̂رة ا�� �-رب $ ���� ��� ا�Cل �5 ��1ر��� و�5: �<�و�2ت $ ���� و�ذك أ�-� �ن أ�Uر
���� �ْ/�ن :��Cل $ ��� ��� ا��1رة، �1و َ ��ل ذرة �6ر َA� ل�	�ً ْ + َ ْ ََ ٍ َِ َ َْ ��ل ذرةْA� ل�	ٍا �ره و�ن � ِ+ َ ْ َ َ َ ُ َ ََ َ َْ ْ ُ�را �ره ْ َ َ ًّ ھذه : �5ذرة َ

� 2وا9م ���� �����، و1وا��9 ����ل، و�� أ ا��وان ا�U�ر، اذي ھو �ن أ�Uر �<�و�2ت $ ����، ر�ب $ �-�
و�ذك أ�-� .  ����ك ���-���� �1���-�5 ا��ط�ن، وو ���ت ا��ط�ن ����ء  أ���4 ����ك ���، و�+ل ذك ���د

�� و��واد، ���� ��Uذى، ���1س 5��ون �Cل ا�ر�4  ��ون �� أو@د، ��ض ���-� Cم ��د ذك: ��7ل ��� ��ر $ ���
��  .ھذا د�ل ��� 2درة $ ������ و���� @�ك أن.  ��ر�5ا��ول، �4 �� أ�-� �5م، و�� إدراك، و

ًأن ر+) ��� أن ذرة �ن اذرات و+دت 2ط�� �م �U�رة، �5+زت �ن : �5 ��ض ���� ر��� $ ذ�ر ا�ن ا1�م
������ و������  و ا+���ن ��� ��ك ا1ط��-C)ث أو أر�C-4م إ��� ذھ�ت، و+�ءت و���� �دة �ن اذر  ����1، .� �

ِا�و-4 اذي ���ت ���ده 5��C ،م ر+�ن و�1�ت ا�و�،  رآھم 2د أ��2ن ر45 ��ك ا1ط��، 5+9ن و�ظرن وم �+د��� �5 َِ َ َ َ َْ
و+�ءت  ا1ط�� وو-���، ���5 و-��� ورأ��� و����� ��وت أن �+رھ� �5م �1در، ��5د ذك ذھ�ت و�� �1�ت +�ء ���ك

وم �+د���، 5ر+�ن و�1�ت ا�و�، Cم إ���  ��ن ر45 ��ك ا1ط�� وأ��دھ�، �5���ن�ذك اذر اذي أ<�ر�� �ن �2ل، ���5 أ2
و�����، ذھ�ت أ�-� �ر�د أن ���7 ���� �ن �����1، ���5 رآھم و2د أ��2ن  �� �1�ت و-4 ��ك ا1ط�� ��، و�� و-���

 أي أ��� �����ن     و2ط���� ن 2وا���9،+9ن وم �+د��� ��دن إ� ��ك اذرة، �5-ت �ل وا�دة ���ن ��9�2 � ر���5، ���5
�1و@ وأ����5 ����ب �� <�1ن �، �4 أن $ ���� �� ��ف  �5ذا د�ل ��� أن $ ر�ب 5��ن!! وأ�����ن و�ذ�ت ����ن

 ا�<�و�2ت أن $ ���� +�ل ھذه ادواب، وھذه ا��رات، وھذه: ����. آ�� و��رة �����ر�ن ھذه ادواب، وإ��� <�1ت
ًا�U�رة آ�� و��رة �����ر�ن، أي ً :�  .ا�1ل �ن ����ر ��ن أ�ط�ھم $ ���

5-�� ���1ل، ��ث ����ر و���7ل و���1ل .. �و��رف أن اذي أو+د ھذه ا�و+ودات �2در ��� �ل  ا�A��ن T5ن $ ���
<���1،  1ت أ�����، �ل @ �د �� �ن <�قا�<�و�2ت ���C، وم ��ر��� ھ�)، وأ��� �� <� ��ء، وأ�� ������ �� <�ق ھذه

أن �) ���� د�ل ��� 2درة �ن <���1  �واء ���ت �ن ا��وا��ت ا���ر��، أو �ن ا�����ت ا�����، أو �ن ا+��دات،
  .وأو+دھ�

 ����1 و�2�Cب ��ره، T5ن $ ���� �رزق �5 ا���رة و��رف �ذك �ظ�� �ن أو+د ھذه إذا ��7ل 5��� ا��2ل

  .إذا ��ن ذا ���رة �5 أ�ر $ ���� و�5 <��1 و2-��9 و2دره. ا�و+ودات

ً��	� وأ<�ر ����7 ��4 و2د أ<�ر $ ���� ���7 اذي <�ق ا�<�و�2ت ا��و��، 5<�ق ا���وات، ْ ً�دادا َ َ ِ =��َ ْ َ 

ً���وات ط�� � َ َ َ َِ ٍ ���� �َو�:�:� :��-�� 5وق ��ض، �5 2و َْ َ ً/و �م ��	� �دادا َ َ ِ ً ْ َ ْْ ُ َ َ
  @ ،�أي ��4 �<�و�2ت ���ھن $ ���

َأ��م <�1ُ�̂ن: و���ن ���7ن �داد، أي ه،��رف 2درھن إ@ ھو و�د َ َْ َ ْ َ .���� �ْأ�م :�ذك أ�-� و���ن �1و َ َ�روا ��ف  َ ْ ْ ََ َ
6ً"ق � ��= ���وات ط�� � َ َ َ َ َ ْ َِ ٍ ُ + َ َ َ

-� أن ذك د�ل ��� @�ك أ�. أي +���� ط���2، ��-�� 5وق ��ض أي ط��1 5وق ط�ق؛ 
�ظ�� و2درة �ن أو+دھ�.  

و����ر 5���، �7<ذ �ن ذك ��رة ���  و�ذك أ�-� أ<�ر ���7 <�ق �� ھذه ا�رض، وأ�� ��ط��، وأ�ر�� �7ن ���7ل
�ظ�� �ن أو+دھ� و<���1، إذا ���ت �5 ا�رض ��� ���� �ْ ل :أ�رك $ �5 2و ُ

ُ��روا /. ا�رض /�:ظروا  ْ ُُ َْ ِ َ ْ ِ اذي  ِ
��ظ�� $ ������ و��� ����T5ك ���ر �C) �5 و2ت �ن ا�و�2ت �5 أرض ��راء  .���ر 5��� �+د 5��� �+�9ب �دل 

  �ر���� و��<�-�، و���ر5��� �Cب: و@ أ���، Cم ���1ل ��د ذك إ� أرض ر���� أي �را��� ���و��، @ �رى 5��� �و+�

و���ر أ�-� �5 أرض أ<رى،  أ����� ��دھ� و�+د أر-� P�ر ���و��، �ل 5��� �ر����ت ���� +��ل وإن م ��ن +��@،
 :ھذه و��� �ذا و�ذا، ��� �5 2ول $ ����. ا��ھ�1 ا�ر���� �5+د ا�رض ا+���� ا�� 5��� +��ل ��و�ط�، أو ا+��ل

َو�ن ِ ٌا����ل �دد ��ض و��ر َ ْ ُ َ ٌ ُ َِ ٌ َ ِ ِ ٌ ��6"ف أ�وا:�� و;را��ب �ودْ ُ ُ َ َ َ َ ٌ ُِ َ ُْ َ َْ آ��، ���� �� ھو ��ض، و���� �� ھو  أ�� +����: أي ِ
��رة و+�ل 5���  .�د�د �وادھ�: ��ر، و���� �� ھو �ود Pرا��ب، ���� ��ظ�ت آ��ت و���45، وأ����� 5+���� $ ���

5���ت 5���  ار������ ���1را �C�ر �ن ا��س، 5����ون �5 �2م ا+��ل، و2د �+دون 5��� ���1را ��ون ��ك ا+��ل �4
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  .Pذاء (���ن، أو Pذاء ���وا��ت ���ت ���7ون ���، و�ر�ون �����9م، 5���ت 5��� ��ء �ن ا�����ت ا�� ھ�

 ار������، ��ون �5 أ+واف ��ك ا+��ل ���ود��ت ���ء إذا �زل ا��ء ��ظ��، Cم �1ر ����ه �4و2د ��ون أ�-� 5��� ��

� ھذه ا�رض  ��� �و+د أ�-� ��ك ا���ود��ت �5 ا�رض C� �5�ر �ن ��1ع ا�رض، أي +�ل. ���<ر+و����� $
،���5 ��وF���5 ��5ت �ن ھذا ا��ء، ور��� إذا وا�� �5 + ��5 �+و�5، إذا +�ء ا�طر ا��Fت ��ك ا���ود��ت ا

َو/�ر:� /��� �ن ا�	�ون ���I"وا �ن A�ره و��  :��و��، ��� �5 2ول $ ���� ا��Fت ���4 5وق ا�رض، و�+ري َ َ َ ُ ُ َ ْ + َِ ِ ِ ِ ِِ َ َْ َُ ُْ َْ ِ
��"��ُ ْ َ ِ ْأ�د��م َ ِ ِ ْ �م ا�رض ��و��، وأ��4 ���� ھذا ا��ء، أو +��� ���وَد�� 5���، :أي َ �5َ̂+ر $ ��� ���<ر+و�� �L@��م  َ

��رب أو ��1 ادواب، أو ��1 ا��+�ر، ��  .و�� أ��� ذك وأ+�ز��م، ����ج إ

 �ن ا�����ت �4 ا<�)��5، ����5 �� ��7ر $ ���� أ�وا�� وھ�ذا أ�-� إذا أ�زل ا��ء، T5ن ھذه ا�رض ا���و�� ���ت
�����دواب و�و�وش و���رات ��ون ط���� و �����ط�ور، و���� �� ��ون  ����و�� أ���  (���ن، و���� �� ��ون 

�ظ�� و2درة $ ����  @ �ك. ���� +�ل $ ���� �5 ھذه ا�رض �� ���1ر �، و�� ���ش ��. ذك ���أن ذك د�ل 
  .�ء��� �ل �

����4 ا1رون  ��ذا �� �-�ت �4! �ظر�� إ� ھذه ا���ر ا�� ���د ��� و+� ا�رض، أي ��ء ��دھ� إذا: �ذك أ�-�
�����ا1رون، وھ� ����C ���1رة، ���دة ا�طراف @  أوف ا���ن �� �-�ت و@ 2ل ��ؤھ�، و@ �Pرت �ل �4���� 4! 

  .�رى طر��5

��م ا�A��ن  Cم إن $ ��� آ� ا�����، ا�� ھ�  ا�دوات واJ@ت ا�� ���ر ��� �5 ا��ر، ��5م $ ���� �و��������
�5 ا��ء، �ل �ط�و 5وق ا��ء، @ �Uوص 5��، 75�م $ ����  �ن ا�<��ب، وا��دة أن ا<�ب @ �ر�
 و@ �Uوص

������ ���رة ��ل 5��� �ن آ�ن ���، و��ل 5��� ادواب 4��5 ���� �و�� �ْا��ل :، و�2ل $ ��� ِ �� �ن �ل  ْ�/^ ُ ْ ِ َِ
ِزو��ن اA:�ن ِْ ْ َ َْ َْ
�، ��5ل �ن ا���Pم �C)، �ن  �ن �ل ادواب، و�ن �ل ا��رات، و�ن �ل  �ا���9م، ��رھ� $ ���

^�ن �ل .ل، �ن ا���ع، �ن ا����، و�� أ��� ذكا��ر، �ن ا<� ا�1ر، �ن ا�Aل، �ن ُ ْ ِزو��ن اA:�ن ِ ِْ ْ َ َْ َْ
؛ �ن $ ��م  

��7�ْن ذك اUرق ُ�Uرق �ن ��� و+� ا�رض، ��� ا���9م ا َ ُ ِ �س �� ذ�ب، و�ن 2-� $ ���� �Tھ)���، ���  ْ
  .���� إذا ��ء��

ٌوآ�� :آ�� �ن آ��ت $، �2ل ���� ا��ن ا�� أول �ن ����� ��� $ �وح �5ذه َ ِ��م أ:� ��":� ذر���م /. ا�4"ك  َ ِْ ْ ْ َُ ُْ ُْ + ) َ َ َُ َ + َ

�:�َا����ون و6" َ ْْ َ َْ ُ َ��م �ن �A"� �� �ر��ون َِ ُْ ْ َ َ َُ ِ ِ ِ ِْ ْ َ
َو6"�:� :، �د<ل �5 2و�..5�د<ل �5 ذك ا�را�ب   َْ َ َ  �� �"A� م �ن��َ ُِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ

َ�ر��ون ُ ْ ََ
ن آ��ت $ وا�را�ب ا+و��، وا�را�ب ا�ر�� �ل ذك � ا�را�ب ا��ر��،. ��5 <�ق $ ���� وإ�+�ده 

�  .������ و���

����� أ�� +�ل ا�رض ر<�ء ����2 ����ت،  و�ن. +�ل $ �5 ھذه ا�رض ھذه ا�واد، ا�� �<�ق ���� ھذه ا�دوات
ْ�<ر�� أو و ���ت ��� �ن ذھب أو �ن 5-� @ ���ت �����، ��ك �ن  و ���ت ا�رض. ���ت �� ����ج إ�� ا��ر َ

�����5���C ،م ��1���، ���5ت  $ +���� ����2 (���ت، وھذه �ن آ��ت $ ����؛ ��ك �د5ن ا���! ؟���7ون �ن أ�ن: 
5��� أ�-� �����ت �<����، ���� �� ھو Pذاء (���ن،  و��ون 5��� ھذا ا���ل ا��را�ب ���، ��� ��ون Pذاء، و��ون

وإذا  رة ا�1در أن $ ������ و���� �2در ��� �ل ��ء،@ �ك أن ھذا د�ل ��� 2د. ذك و���� Pذاء ����9م إ� P�ر
���أن �م ر�� �2درا ��� �ل ��ء، T5ن  �ر��5 أن $ ������ و���� ��ب ا�د� ا�� �دل ���ده ��� ���ل 2در�� و

��دة، وأن ���7 ������ ��� �ل ��ء 2د�ر، وأ�� ھو ا����ق �� أھل ا�1ول وأھل ا��ر�5 �ذ��ون ر��م، و���ر5ون
َ<�1ُ� اذ�ن ھم ���د َْ ��1ر��ت، وأن  ���و�ون � وا+ب ����م أن �ذ��وا �ط����، وأن ����وا و�ط��وا، وأن ��1ر�وا إ��

��د أن �ر5وا أ����م، و�ر5وا ر��م �L����  ����وا �ر��، وأن ����Cوا أ�ره، و��ر�وا ز+ره، T5ن ذك ��1 ����م،
��� ر���، و-̂��� ����، �5ن رز�2م $ ���� �5را و���2�C (1   �ر�� اذيو��<�و���2 و���+زا��، و�ر5وا �َأ�ز

��ود�� ��T5م�� �  .���ر5ون ر��م ��-�� وإ����� ����م، و��ر�ون ��� أن �د��وا & ���

��م، �����دات ا�� ر��م ��ل �� ��ب ���5 �� ���ر5ون ���7م ���د ���و�ون & ������، Cم ��ر�ون ��� أن ��1ر�وا إ
@ �ك أن ھذا ��� ھو وا+ب ا���د، . ا�� ���ھم ���� 5��ر�و���، و�� أ��� ذك ����م ���، 5����و���، و��رك ا��ر��ت

  .واAدراك، وأھل ا�1ول ازا��� إ��� ��ذ�ر أوو ا���ب، إ��� ����� ذك، و���رف �� أھل ا��ر�5، وأھل ا��م و�ن

��75ِ �ن ُ�� ْ ْوإن ��� �5 2ول $ ����! ��T5م @ ����رون، وو رأوا �ل آ�� ُ�وا ا��م واAدراك،َ ِ ُ�روا �ل آ�� ? �ؤ�:وا  َ ُِ ٍْ ُ َ ْ َ ََ +
���َ ����م ���7م: ���� ِ �َو�� :��رو�ون، و�2ل $ ���� اذ�ن ��م $ ��� M�َ:. ا�2 َ ْ ِْ َ�ت وا�:ذر �ن  وم ? �ؤ�:ونُ ُْ Bِ ْ ُ ْ َ ُ ََ ٍ َ ُ ُ 

إ� د@@���،  $، و���ھدون �<�و���2، و�رون 5��� �+�9ب ����، و�4 ذك @ ����رون و@ �����ون �5م �رون آ��ت
�، و�ر����م �ن Cوا�� 5�5��ون ذك ���� �5 �ر����� $ ��دار �را���، 5��و�ون أ��� �����9م ا�� @  ��م �ن ط�

�1ول ��، 15د -رب $ ���� ا�Cل �م ���� �ُ�Aل :��ذه ا��وا��ت و��وھ�، ��� �5 2و َ ْا�ذ�ن ��"وا ا��وراة Aم �م  َ +َ َ ُ +ُ َ ْ ) ُ+ َ ِ
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ِ���"وھ� ��Aل ا����ر َ َ ْ َِ ِْ ُِ َ َ َ���ل أ��4را �Pس َ ً ْ ْ َْ ِ َ َ ُ ِ �Aل ا��ومِ ْ ََ َْ َھ�ذا �Cل ُ َا�ذ�ن :^َ ِ َ��"وا ا��وراة Aم �م ���"وھ� + ُ َ َ ُِ ْ َ َ ْ ) ُْ + ُ +
وھ�ذا أ�-�  

����م وأور�Cم ھذااذ�ن أ��م $  ���� �+Aم :ا���ب �5 2و َأورA:� ا����ب ا�ذ�ن اNط�4:� �ن ���د:� ُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ ْْ ََ َ ْ+ ْ َ
�5ذ�ن أور�Cم  

و أن ���را �ن ا��ر  !! ���ر ���ل أ���راا1رآن و���م م ����وا ��، ��دق ����م ھذا ا�Cل، أ��م ��Cل ا ھذا
ُا�ھ��� ا�� �ر�ُب ُ��ل ���� �C) ���9 ���ب، ھل َ ِ َ ْ ُ  ����و�ذك أ�-� -رب �م ! �����د؟ @ �����د و@ �دري �� ��ل 

� �C) أ�-� ���ُ�ر،��� �َ/�� :�5 2و �م ��ر ���:4رة  َ:I� ن�Cر	م �ن ا��ذ�رة ���ٌ ََ ْ ُ ٌ ُ ُ ُ ْ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِْ َ + َ +ْ َْ ِ ْ ْ/رتِ + ٍ�ن  �ورة َ َِ َ ْ َ أ��م : أي ْ
اذ�ر، إذا ���وا اذ�ر أ�ر-وا ���، وإذا  ��ر�ون �ن ا�وا�ظ، و��ر�ون �ن أ���ن: ُ�و�ظون و@ ���ظون، ����

  .���وا �و�ظ� ھر�وا ����

�م �����ر إذا رأت ا��د، ���T5 ��رب ���، �واء ���ت ��را و���� ����$ �C) -رب َ ا�� ھ� او�ول  .. ْ
 ھر�ت، �5ذا �Cل �وء �ن -اذي ھو ا��د-2�ورة  و��وھ� أو ��را أھ���، ا�ھ��� ا�� ھ� ا�A���، ���� إذا رأت

س اذ�روا@���ظ وا�ذ�ر و�-ور �+ �ر�وا �ن ��ر�5 ر��م، و�ر�وا �ن ذ�ره�.  

 ��ون ����� ��ذه ا���9م ا�� @ ���ب �����، 5) ��رب �ن أ���ن اذ�ر و��وه �ل �A�5��ن ���� أن �ر�7 ����� �ن أن

  .5��.. ���7ل و����ر و���1ل 

�5 (C� م� �� و�ذك أ�-� -رب $ ������ �ُو�Aل 2و َ َ ِا�ذ�ن �4روا ��Aل ا�ذي �:	ق ��� ? ���= إ َ ُِ َ ْ َ َ َ َ َُ + +ُ ِ ِ ِْ َ َِ َ َ ً? د��ءَ َ ُ +
ًو:داء   ََ ِ

Nَم ��م ��. /�م ? �	�"ون ُ َِ ْ َ ُ ٌ ْ ُ ُ ُْ ٌ `َ ْ
ارا��، ���ق ���Uم، ھل ا�Uم ���م؟ @  ���ق: ا���ق. ھ�ذا ذ�ر $ ���� ھذا ا�Cل 

�قو���� ���4 �و�� . ���م��  .اذي ���ق ��� @ ���4 إ@ د��ء و�داء، ����� �ن P�ر �1ل .و���4 ذك ا

�+رد ا�وت �����، و@  ا�Uم وا�Aل و��وھ� إذا ��ق �� ارا�� ���T5 �����، و�ن ھل ���م �� �1ول؟ إ��� @ �ك أن
��ك؛ ���� ���9م@ ���م ذ! ���@ اذھ�� ����� أو: ��2، و@ إذا �2ل ��: ���م إذا �2ل .  

ِ��Aل �5ذا �Cل اذ�ن ��روا َ َ ًا�ذي �:	ق ��� ? ���= إ? د��ء و:داء َ َ ً َ ُ َ ْ َ َ ََ ُِ ِ ِ+ َ +ِ ِ ُ ْ
� ��ب ھذه اJ��ت  T5ذا �ر��5 أن ��� $

^دون �ن �د ����1 . اذ��ء اذ�ن ا�����وا �1و�م 5��� �����م ا��م وأھلواد@@ت، ���T5 ����4 ��� أھل ا�1ول وأھل  َ
����  .و���1 و����ره �5 أ�ور د��� �ن ذك أو +�ل 

  

  ���ن ذ�ر ا�:�وم 
  

  .  ذ�ر ا�+وم-ر��� $ ����-�2ل 

�ك �ن ���ك �ن ��ر�� �د��C �ر: �د��C أ�و أ��د �2ل: �د��C أ��د �ن إ���ق �2ل: �د��C ���د �ن ���� �2ل: �2ل
 �����َو�ل /. /"ك ����ون �ن ا�ن ���س ر-� $  ُ َ ْ َ ٍَ َِ َ `   . �دور �5 أ�واب ا���ء ��� �دور ا���� �5 ا�Uزل: �2لُ

��د : �د��C �+�ج �ن ا�ن +ر�W �2ل: �د��C ا��ن �ن ���د �ن ا���ح �2ل: �د��C �وح �ن ���ور �2ل: �2ل ��Cد�
َو�ل /. /"ك ����ون : $ �ن �C�ر أ�� ��4 �+�ھدا ر��� $ ���� �1ول ُ َ ْ َ ٍَ َِ َ ` ����� : ا�+وم وا��س وا�1ر �2ل: �2لُ

ر ا�Uزل إ@ ������ و@ �دور ا���� إ@ ���Uزل و@ �دور ار�� إ@ 5) �دو: وھو �Cل ا����ن �2ل: ا�Uزل �2ل
����ن و@ �دور ا����ن إ@ ��ر���� .  

1�5ر �����T، �15ل �+�ھد �دورون �ذك : �ذك ا�+وم وا��س وا�1ر �5 �5ك @ �د�ن إ@ �� و@ �دور إ@ ��ن �2ل
 وا�د P�ر أن ا����ن �5 ار�� ������ �5 ا�Uزل �ل ذك �ن وا����ن وا��ك ���ران إ� ��ء: ��� �1ر �2ل

�  . �+�ھد ر��� $ ���

��رو �ن أ�� ���م �2ل: �د��C ���ود اوا�ط� �2ل: �2ل ��Cأ�� �2ل: �د ��Cن ا�ن : �د��د��C ���ب �ن ��ر�� 

 أ �م ���6:س : ���س ر-� $ ����� �5 2ول $ �ز و+ل/ِ ِ+ ُ ْ َُ ِ ْ ا<�س �+وم �1ط�ن ا�+رة ��� �+ري : �2لَُ

ِا��واري ا��:س ا�رس  + ُ ْ ِْ َ   . ��وار�نَ

�د��C ���ب �ن ��ر�� �ن ا�ن ���س ر-� $ : �د��C أ�� �2ل: أ<�ر�� أ��د �ن ��رو �ن أ�� ���م �2ل: �2ل
ِوا����ء وا�ط�رق : ����� �5 2ول $ �ز و+ل ِ + َ َ +   . ا�+م ا�-�ء: �2لَِ

��� �ن ���س �ن ا�دي ر: �د��C +��ر �ن ��ران �2ل: أ<�ر�� أ�و ���� �2ل: �2ل ��Cد��� �5 2و��� $ ��� :
ً/"�� �ن �"�� ا�"�ل رأى �و���  ْ َ ْ ْ َ َ +َ َ َ ُ + َ َِ + ��د ا�Uرب: �2لَ ���1  . ھو ا���ري وھو اذي �ط�4 ��و ا

�د��C ز�ر�� �ن أ�� : �د��C أ�و أ���� �2ل: ل�د��C إ�راھ�م �ن ���ود �2: �د��C ���د �ن ا�-ل �ن ا<ط�ب �2ل: �2ل
إذا رأ��م ا�و�ب 2د ر�� �� و�وارى ��T5 @ �<طf : إ���ق �ن ���د �ن +��ر �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل

  . وھو ��رق �� أ���� و@ ��1ل
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إن ���) @ :  و�رده؛ �15لذ�ر ��د ا��ن �ر ���ل: �د��C أ�و ھ)ل �2ل: �د��C ھد�� �2ل: أ<�ر�� أ�و ���� �2ل: �2ل
  . ��ر و@ ��رد و��� 2-�ء $ وأ�ره

��د $ �ن ���د �ن ز�ر�� �2ل: �2ل ��Cس : �د����ن ا�دي �ن ا�ن  ������د��C ���د �ن ���� �د��C ���م �ن 
  . أ�رت ا�+وم ��7ر وأ�ر 5<�ف 5<وف 5��: ر-� $ ����� �2ل �5 ���ل

��د $ �ن : �2ل ��Cد �2ل�د��واب �2ل: أC د �ن��� ��Cم �2ل: �د��م �ط�4 : �د��C و��4 �ن إ�را9�ل �ن +��ر �ن ا
  . ���ل إ@ �5 اA�)م وإ�� ���وخ

ر-� -�د��C و��4 �ن ����ن �ن +��ر �ن أ�� اط��ل أن ���� : �د��C ���د �ن Cواب �2ل: �د��C ا�ن أ��د �2ل: �2ل
���  . إ�� ��ن ���را ����ن ��<س ��ن ا��س ��ظ�م �5�<� $ �����: و�2ل ��ن إذا رأى ���) ��� - $ 

��د $ �ن ��ران �2ل: �د��C إ���ق �ن أ��د �2ل: �2ل ��C: �د ����ن ��د��C إ���ق �ن �����ن �ن ��ر �ن 2�س 
$ ���) ��ن ���را  �ن - ��� $ ���� و��م-�2ل ر�ول $ : �ن ��د $ �ن أ�� اط��ل ر-� $ ����� �2ل

  . ���ر �5 ا�رض ��ظ�م �5�<� $ ����� 

��د $ �ن �2ط�� �2ل: �2ل ��Cر �ن آدم �2ل: �د�� ��Cن : �د��د��C ا-��ك �ن �<�د �ن ����ن �ن <��ف 
 �َوأ:� ھو رب ا��	رى �+�ھد ر��� $ ��� ْ B َ َ َ) +ُ ُ   . ا�و�ب اذي وراء ا+وزاء: �2لَ

���د $ �ن +ر�ر �2ل: �د��C أ�و أ��د �2ل: �2ل ��Cل �ن ���ر �2ل: �د�� ��C: �د ��ن أ���د��C ���د �ن ��د ا�ز�ز 
 ����ن ا ���  . ا�+م وھو اCر�� : ا�U�ق:  �2ل-��� $ ���� و��م-�ن أ�� ھر�رة ر-� $ 

��د $ �ن �2ط�� �2ل: �2ل ��C�2ل: �د ����د��C ���د �ن ��د ا�ز�ز �ن ��ر �ن : �د��C ���ر �2ل: �د��C ��ر �ن 
 ����ن ا ��� �ر -��� $ ���� و��م-��د ار��ن �ن �وف �ن أ��� �ن أ�� ���� �ن أ�� ھر�رة ر-� $ 

  . ا�+م ا�U�ق : �P�ق إذا و2ب �2ل

�ن ��د ار��ن �ن ز�د �ن : �د��C ار��4 �ن �����ن �2ل: ��د �ن ا��ن �2ل�د��C إ�راھ�م �ن �: �2ل cأ�� ��Cد�
�َو�ن �ر ;��ق إذا و ب : أ��م ر-� $ ��� �5 2و َ ) ََ َ ِ ٍ ِ َِ َ و���ت . �1وط اCر��: ا�U�ق: ���ت ا�رب �1ول: �2لْ

  . ��1م واطوا��ن ��Cر ��د و2و��� و�ر��4 ��د ط�و���ا�

�ن ��ل �ن ����ن �ن �ط�ء �ن : �د��C أ��د �ن ��Cت �2ل: �د��C ���د �ن ���� �2ل: �2ل ��1C��د اوھ�ب ا ��Cد�
  . �� ط�4 ا�+م ذات Pداة 2ط إ@ ر�5ت �ل آ�5 و��ھ� أو <�ت: أ�� ھر�رة ر-� $ ��� �2ل

�د��C داود اط��9 �ن : �د��C ���ب �ن ا�1دام �2ل: �د��C ���ب ا��ر�5 �2ل: �ر �ن ��1وب �2ل�د��C أ�و �: �2ل
إذا ار���ت ا�+وم  -��� $ ���� و��م-�2ل ر�ول $ :  �2ل-ر-� $ ���-أ�� ����� �ن �ط�ء �ن أ�� ھر�رة 

  . ر�5ت ا��ھ� �ن �ل ��د 

���م �2ل: �د��C ا�روزي �2ل: �2ل ��Cد� :��Cر ر-� �د�� ا�ن أ�� ذ9ب �ن ���Cن �ن ��د $ �ن �را�2 �ن ا�ن 
 ����� $ ������ ذاك �� أ�� : �2ل ا�ن �را�2 ��� �ن ��4 ا��Cر ��� �ذھب ا��ھ� -�� و��م��� $ ��-أن ا

  . ط�وع اCر��: ��د ار��ن ؟ �2ل

��د $ �ن ��ران �2ل: �د��C إ���ق �ن أ��د �2ل: �2ل ��Cد� :��� ��Cد �2ل�د����د��C إ�����ل �ن أ�� <�د : � �ن 
�ن ���ر �ن ���د �2ل :���أرأ��م ھذه ازھرة و������ ا�+م أ��ھ�د؟ ���ت ا�رأة : �2ل ��� �ن أ�� ط�ب ر-� $ 

و-�ة و��ن ھذان ا����ن ���ط�ن أول ا���ر 5�����ن ��ن ا��س و���دان آ<ر ا���ر، �����75 75رادھ� �ل وا�د 
. �� أ<� إن �5 ���� ��ض ا��ر أر�د أن أذ�ره ك: �ن ����� �ن P�ر ��م �ن �����، �15ل أ�دھ�� e<ر����� 

أ@ �<�را�� ��� ���ط�ن :�15ت . �5ذ�ره ��5ل اذي �� �5�� �Cل اذي �5 ���ك 75<�ره T5ذا ھ�� ��� أ�ر وا�د: �2ل
�� أ�� ��ؤا������ اذي :�2ت .  ا��ظم �� ���د و�� ���ط���م $: �� إ� ا�رض و��� ���دان �� إ� ا���ء؟ �15@

إ�� �ر+و ��� ر��� : �15ل. ��ف �� ��دة �ذاب $: �15ل. ����� إ��ه: �15ل أ�دھ�� �����. �ر�دا�� ��� ��������
$ .5 ���أراه : ط7ط7 رأ��، �2ل����5ھ� إ��ه ����5ت �� 5ط�رت �� إ� ا���ء، �5زع ���� ��ك �5 ا���ء �15م ��ظر إ

  . ��5 +�س ��د، �5�<�� $ �ز و+ل ���5ت �و���

��د $ �2ل: �د��C إ���ق �2ل: �2ل ��Cد� : ��د��C إ���ق �ن �����ن وا�ن داود �ن ط��� �ن �ط�ء ر��� $ ���
 ر+) ���را، وأ�� أ�� ���ل ��5ن: �ظر ��ر ر-� $ ��� إ� ���ل 5���، و�ظر إ� ازھرة 5����، �15ل: �2ل

  . ازھرة ��5 ا�� ��5ت ھ�روت و��روت 

�ن �+�ھد ر��� $ ���� وأ�� : �د��C أ�و �ذ��� �2ل: �د��C ���د �ن ز�ر�� �2ل: �2ل M�+� ن ا�ن أ����د��C ��ل 
�+�ت �ن ظ�م ا�ن آدم و2د +�ء��م ار�ل ����ب وا����ت �15ل �م ر��م ��9(�ا<��روا : ھ�روت و��روت T5ن ا

�5<��روا ھ�روت و��روت ����5 �����ن �����ر ��ن ��� آدم T5ذا . ����ن أ�ز��� �����ن �5 ا�رض ��ن ��� آدم
أ���� �ر+�، و���� �4 ا�)��9، ��� أ�زت ������ ازھرة �5 �ورة أ��ن ا�رأة �<��م 15-�� �����، ���5 ��2ت 

���. أن ا�9��� �1ض ك: �C��5 إ���. ��م: أو+دت �Cل �� و+دت؟ �15ل: ��و+د �ل وا�د ����� �5 ���� �15ل أ�دھ�� 
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���U�� ���5 ،�����75 ذك وا���) ا����5 ط�رت ازھرة 5ر+�ت ��ث . ا�9��� �5 ا��ت: ���5 ر+�ت �2@ �� و2-�� 
  . ���ت، ���5 أ���� �ر+� 5ز+را وم �ؤذن ��� وم ������� أ+������

��� �ن ا�د��� �2ل: ا���ن ا�ذاء �2ل�د��C أ��د �ن : �2ل ��Cد �2ل: �د���ن � ���� ��Cد $ �ن : �د��� ��Cد�
: �2ل: �د��C او�د �ن ��د $ �ن أ�� �U�ث �ن �و�ف �ن ��ھك �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل: ا�<�س �2ل

 ���  . �ن ���م ���� �ن ا�+وم ���م ���� �ن ا��ر ��5 زاد زاد  -��� $ ���� و��م-ا

: �د��C �ز�د �ن زر�4 �ن ���د �ن ��2دة ر��� $ ���� �2ل: �د��C ا���س �ن او�د �2ل: �2ل أ<�ر�� أ�و ���� �2ل
+���� ز��� ا���ء، و+���� ُ���دى ���، و+���� ر+و�� : إن $ ���رك و���� <�ق ھذه ا�+وم C)ث <��ل

 �2ل رأ�� وأ<ط7 �ظ� وأ-�ع ����� و���ف �� @ ��م � ��، وإن ���� +��� ����ط�ن، �5ن ���ط� 5��� P�ر ذك 15د
��7ر $ ���� 2د أ�دCوا �5 ھذه ا�+وم ����� �ن Pرس ��+م �ذا و�ذا ��ن �ذا و�ذا و�ن ود ��+م �ذا و�ذا ��ن �ذا 

��م و�� ��م ھذا ا�+م وھذه و��ري �� �ن �+م إ@ �ود �� ا�1�ر واطو�ل وا���ر وا���ض وا��ن واد. و�ذا
ُ? �	"م �ن /. ا����وات وا�رض ا��Mب إ? � : ادا�� وھذه اط�ر ���9 �ن اU�ب و2-� + + َ ْ ْ َ َِ َ ْ ْ َ َ َ + َ ْ َِ َ ِ ِ ْ و��ري و أن أ�دا ُ

ه، وأ�+د � �)���9، و���� أ���ء �ل ��ء، وأ���� ا+�� ��7ل ���� رPدا ��م اU�ب ��م آدم اذي <��1 $ ��د
��ث ��ء، و��� �ن �+رة وا�دة �5م �زد �� ا�)ء ��� و42 ��� ��� ���، وو ��ن أ�د ���م اU�ب ��م ا+ن ��ث 

ن ��و�� ��5 د�م ��� ��ت �����ن �ن داود ������ ا�)م C��5ت ���ل �و@ �5 أ�د ا�ذاب وأ�د ا�وان @ ���رو
ِ/"�� 6ر ���:ت ا��ن أن �و ��:وا �	"�ون ا��Mب �� ��Aوا /. ��7ل ���ه : �و�� إ@ دا�� ا�رض ��7ل �����7 أي ُِ َِ َ َ ْ َ َ ْ ََ َ ْ ُ ْ َ ْ + َ + +َ ْ Bُ َ َ َ ََ ِ

ِا�	ذاب ا����ن  ِ ُ َْ ِْ إ��� ���ت ���م اU�ب و���م �� P �5د ���5)ھم $ �ز و+ل �ذك و+�ل : ول �Cل ذكو���ت ا+ن �1َ
�+ن �ظ� و���س ��رة-��� $ ���� و��م-�وت ��� $   .  

��� �ن ��ل ار��� �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل ��Cن أ��د �ن ���د �ن : �د��د��C او�د 
�� P)م إ��ك وا�ظر �5 ا�+وم ��T5 �د�و إ� : ه �ر�ب أن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل ��ر�ب �ن أ��� �ن +د

�����  . ا

ٍو�
��ت �د��C أ�و �ذ��� �د��C ����ن �ن ���ور �ن إ�راھ�م ر��� $ ���� : �د��C ���د �ن ز�ر�� �2ل: �2ل َ َ ََ
َو���:�م ھم ���دون ھ� ا��)م ا�� �5 ا���ء : �2ل ُ َُ +ْ َ ْ َْ ِ   . ���دون �� �5 ا��ر �5 أ���رھم: �2لِ

�ن أ�� : �د��C ا�ن وھب �2ل: �د��C أ��د �ن ���د �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل �����د��C ا�ن 
إ��� +�ل . و$ �� �5 ا�+م �وت أ�د و@ �����: ذ�ر ��ده ��م ا�+وم �15ل: �<ر �ن ا1رظ� ر��� $ ���� �2ل

�ز و+ل ا�+وم ز��� ور+و�� ����ط�ن $ .  

� �Pرة أ�� ��4 �د��C ���د �ن ���ب �ن ��ر �و: �د��C ���د �ن ھ��م �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �2ل: �2ل
و$ �� ��د �ن أھل ا�رض �5 ا���ء �ن �+م و�ن ����ون ا���� و��<ذون ا�+وم : ا1رظ� ر��� $ ���� �1ول

���� .  

���� �ن ا��و�ل �2ل: �د��C أ��د �ن ا�1�م �ن إ���ق �ن إ�راھ�م ��ذان �2ل: �2ل ��Cن : �د�����زا5ر �ن  ��Cد�
��ن �4 ��� �ن أ�� ط�ب ر-� $ ��� ��+م ���5 أراد أن : � �ن ��ر �ن ���ن �2ل�ن ��د ار��ن ا���ر�

�� ا�� أ�رك 5��� 5)ن �T5ك إن �رت 5��� أ���ك : ���ر إ� ا��روان �2ل���� أ��ر ا�ؤ���ن @ ��ر ھذه ا
�� ا�� آ�رك 5��� �T5ك إن �رت 5��� ظ�رت وظ�رت وأ��ت ��أ�دري �� : �15لوأ����ك -ر وأذى و�ر �5 ا

�ن �د2ك ��ذا �ذب ��1رآن 1د اد��ت ���� �� : إن ���ت ���ت �2ل: �5 �طن ھذا ا�رس أذ�ر ھو أم أ��C؟ �2ل
ِإن � �:ده �"م ا����� :  Cم �2ل-��� $ ���� و��م- اد��ه ���د  ِ َِ + ُُ ْ َ +ْ َ + ِ .. ���� ا���اJ��، أ�ز�م أ�ك ��دي 

�� ا�� ���ق ا�وء �ن ��ر 5���؟ �2ل����ن : �2ل. ��م: ���ب ا��4 �ن ��ر 5��� و��دي  ��U��ن �د2ك ��ذا ا�
�� ا�� ���ب ا��4 �ن �����1�م ��7رك أن �و�ك ا��د دون ر�� �ز و+ل؛ ��ك ھد���  �U���ن ��&، و����أن ا

�� ا�� ������ ��ر 5������ ا�� ���ب ا�وء �ن ��ر 5���، �ل ��ذ�ك و�<��ك و���ر �5 ا��� و�ر��5 �ن ا
  . ا��م @ ط�ر إ@ ط�رك، و@ <�ر إ@ <�رك، و@ رب P�رك: 5���C ،م �2ل

و$ : Cم �2ل. ا��رأ��� ا��س إ��� ا��+م �Cل ا���ر، وا���ر �Cل ا��ھن، وا��ھن �Cل ا��5ر، وا��5ر C : �5م �2ل
: Cم ��ر 5ظ�ر �15ل. 9ن ����U أ�ك �ظرت �5 ��ء �ن ھذه �<�د�ك �5 ا�+ن �� �1�ت، و��ر��ك ا�ط�ء �� �1�ت

�� ا�� أ�ر�� 5��� ا��+م �1ل ا��س���� ا�� أ�ره 5��� ا��+م 5ظ�ر، �� ��ن ر�ول : و �ر�� �5 ا����ر �5 ا
 .  ��+م و@ �� ��ده-��� $ ���� و��م-$ 
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�ا����ت و�ن ا�<�و�2ت ا��ھرة ا��  @ �ك أ��� �ن اJ��ت. ھذه ا�+وم ا�� +���� �5 ا���ء: �ن آ��ت $ ���
� ذ�ر $ ���� �ن. +���� ��رة �����ر�ن��� �َوھو :ا���� 5��� 2و ِا�ذي �	ل ��م ا�:�وم ����دوا ��� /. ظ"��ت  َُ ِ ِ َِ َ ْ ُ َ َُ َ +ُ ِ ُ َ َ B َُ ُ َ

(ا��ر َ ِوا���ر ْ ْ َ َْ
� ا�ظ��� ��T5م ���دون ���+وم و��ر5ون ا+��ت ا�� ��و+�ون :أي ���إ��� إذا ���م أھل  إذا �ر�م �5 ا

  .��ر�5 ��وا42 ھذه ا�+وم

�
 :��وا���2 و2د أ2�م $ ���/َ ِأ � َ ْ ٌم ��وا = ا�:�وم وإ:� ���م �و �	"�ون �ظ�مُ ٌ ُِ َِ ُ ْ ْ َ َ ُ َ ََ َ َ ََ + Bَ ُ ِ ِِ 5��� وا��  �وا���2 ا�� <�1ت ِ
ْو��د :�ذك �2ل ����. ھ� ���رة ��<رة َ َ َز�:� ا����ء ا�د:�� ��c���N و�	": َ ْ + َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ + +ِ ِ B��ً�ھ� ر�و ُ ُ ِ�"���ط�ن َ ِ َِ +  ���� $ ����+5

�+إ:� :ز��� �2ل ��� (ز�:� ا����ء ا�د:�� �ز�:� ا��وا�ب و�4ظ� �ن �ل ِ ُ َ َ ْ + َْ Bِ ِ ِ ِ ًٍ ْ َ َ َ َ َ + +ْ ِ َ��ط�ن ��رد ? ���	ون إ� ِ َِ ٍَ ُ + + َ َ ٍْ ِ َ َ� ا��\ ا��"� َ ْ َ ْْ ََ ِ
َو��ذ/ون ُ َ ْ ُ ٍ�ن �ل ��:ب َ ِ َِ ) ُ ْ .  

��م ا�� �5 ھذه ا�+وم�� �  :75<�ر ���

�و�+و��� �زھر �ن ھ��  رت إ� ا���ءإذا ���ت ا���� �ظ��� وأ�ت �5 �ر�� و�ظ. ھذه ا�+وم ز��� ����ء أن: ا�و
+وز�:� :اد��� و�ن ھ�� �ر5ت أ��� ز��� �ن أ5-ل از��� ا�� +��ت ����ء َ+ َ c���N�� ��:ء ا�د���َا� َ َ َ َ َ +ِ ِ ْ B .  

 ����C :ت��(� �����دى ��� �5 2و +���� $ ������ �ْو���:�  َ+ َم ھم ���دونِ ُ َُ ْ َ ْ ِ  �������رون �5 اظ���ت �5 ا
�م ��� ا��1د اذي ��1دو��  ا�ظ��� و��ر5ون ا+�� ا�� ��و+�ون �إ��� +�� �ذا و�ذا، 5��ون ذك �)�� ود@

  .�وا��� @ �- و�ر�دو��

إ� ا���ء 5���ر2ون ا��4 �ن ا�)��9 5ُ�ر+�ون ��� �5  �ذك +���� $ ر+و�� ����ط�ن، ا���ط�ن اذ�ن ���دون
�ِو�	":�ھ� ر�و�� �"���ط�ن :2ول $ ��� ِ َِ ً ُ ُ َ َ َ+ ََ ْ

��� ���T5 �ر�� ���  ه ا��ب ا�� �ر��T5ذا رأ��م ھذه ا���زك وھذ 
4��  .ا��ط�ن أو ا���ط�ن اذ�ن ���ر2ون ا

أ�دھم ���� �ن   أن ا���ط�ن وا+ن ��ون ��-�م 5وق ��ض T5ذا ��4-��� $ ���� و��م-�ن ا���  �5 �د�ث
 ا��ور اU���� ��1��� إ� �ن ����، Cم ��1��� اJ<ر إ� �ن ���� ��� �����ن ا���ر أو ا��ھن �ن ا�Aس ��1وھ� 

ھذه �ن ا�وا9د . ا�� أ<�ر $ ���7م �ر+�ون ���؛ ��5 ر+وم ����ط�ن و�ن �ر+�ون ����ب، ��5ر�2م ��ك ا��ب
��  .ا�+وم ا�� <�1ت 

َوا���ر :ا�1ر؛ و�ذا �2ل $ ���� و@ �ك أ�-� أ��� ��رة �����ر�ن وأن 5��� أ�-� ��ر�5 ����زل َ ََ ْ
َ در:�ه �:�زل  ِ َ ََ ُ ْ + َ 

� ا��ر ��5ك ا���زل ھ� ���زل �ن ا�+وم: أي��5��زل �5 اCر�� ��� و�5 ا���� : ���� .�5 �ل ��� ��زل ��ز� �ن 
���1، و�5 ا���� ا�� ��دھ� ا���� وھ�ذا، ھذه ���زل و�5 ا���� ��دھ� ا ا�� ��دھ� �5 اد�ران أو ���ذ�� �د�ران،

َوا���ر :ا�1ر َ ََ ْ
َ در:�ه �:�زل  ِ َ ََ ُ ْ + َ .  

�ُا���س :و�5 ھذه ا�+وم أ�-� ����� ��ر�5 ا���ب و�ذا �2ل $ ��� ْ َوا���ر �����ن وا�:�م وا� + ْ َ َ ْ ُ ُ َ َُ + ٍ ِ َ ِ��ر ���دانْ َ ُ ْ َ ُ َ +
 

ا���ء، وإ��2ل  ��ر5ون ��� ا���ب و��ر5ون ��� ا�وا-4 ا�� ����+ون إ���، ���5 ��رف إ��2ل :����: �5���ن
ھذا ا�+م ��م أ�� �و�م Uرس �ذا و�ذا �ن  �ذورات إذا ط�4ا��ف وإ��2ل ار��4 أو ا<ر�ف، و��رف أ�-� أو�2ت ا

ا�� 2در $ أ��� ���ت �5 ذك ا�+م، و�ذا ر<ص �5 ���م ���زل ا�1ر  ا��+�ر، أو �ذر �ذا و�ذا �ن ا�����ت
  .��وP�رھ وإ���ق ���زل ا�1ر، و�5 ���م ������ و�� �����د ���� ا�C�ر �ن ا���9 ���7د �ن ���ل وا��س،

  .�5 ھذه ا�+وم آ��ت و��را ����ر ��� أو� ا����ر وأھل ا��ر�5 @ �ك أن ھذا د�ل ��� أن $ ���� +�ل

  

  ا��د�ث �ن :�م ا��	رى

  

���� �ُوأ:� :$ ��ض ا�+وم �5 2و + َ َھو رب ا��	رى َ ْ B َ َ) �+م �ن ا�+وم اوا-�� ��ر�5 أھل ا���ب : �5��رى ُ
  .���� و�ن �� ��ن ذك ا�+م �ن ا�+وم ا�� 5��� آ�� و��رة <�� $ �5 ھذه اJ�� أ�-�، $ ���� رب ا�+وم

  

  ا��د�ث �ن ا�6:س

  


 :ا<�س ا�� أ2�م $ ���، �2ل ����: �ذك �ن ا�+وم/َ ِأ �م ���6:س ا��وار َ َ َ ْ ِْ ِ+ ُ ُ ِ ْ ِي ا��:سُ + ُ ْ
ذ�ر ا���رون أ��� <���  

 أ��� �5 �و�م �ن: ھذه �+وم �� <واص، �ن <وا���. و�ط�رد، وا�ر�
، وا���ري، وز�ل ازھرة،: �+وم، وأ���

��وه، Cم ��د ذك ��دأ �5  �ون ار������ ���� ��� �1ط�C 4ث ا���ء أوا�وا�م �ط�4 �4 ا��C ،Mم �5 �ل �وم �
  .��رز، ھذه ھ� ھذه ا�+وم ا<�س ا@�<��ض ��7<ر �و�� ��د �وم إ� أن �U�ب و@ �ظ�ر و@
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  ا�رد �"� �ن ز�م أن ا�زھرة ��:ت ا�رأة /��6ت

  

م ��Cت؛ وإ��� ا���د �5 ذك ���   ��<��، T5ن ھذاوأ�� ا�د�ث أو ا�CJر ا�� �5 ازھرة، وأ��� ���ت ا�رأة، وأن $
�ن ��ض ��� إ�را9�ل وم ���Cت �5 ذك ��ء، و2د ��ن ذك ا����ء ��� �5 ����ر آ�� ا��ر  إ�را9����ت وآ�Cر ��1و

�َو�� :�5 2ول $ ��� ٌ�	"��ن �ن أ�د ��� ��و? إ:�� :�ن /�:� َ َ ْ َ + +ِ ٍ ُِ ْْ َ َ َ َ َ َ ُِ َِ )ُ َ
اذ�ن ذ�روا أن ا�رأة  و��روت �5 ��2 ھ�روت 

َو�� أ����� وأ���� ���� ����ن َأ:زل �"� ا��"��ن ����ل َ َِ ِ َِ ْ َ ََ َْ ْ َ ِ ُ
  .ث ���M ����دھذا ��� م ��Cت 5�� �د� 

  

  ���ن ���6ر ا�:�وم

  

و�ذك �1�� ا�+وم ���� �ن  ���ل �+م ��<ر، و�ذك ازھرة،: و��ل ��ل ��رف أن +��4 ا�+وم ��<رة، �ن +�����
������، وأ<�ر ����7 ���ر �5 أ5)��� �ل �+م �5 �5ك، �دور �5  ا�+وم ا�� �<رھ� $ ����، و+���� ���زل و+����

���5 .��ِو�ل /. :���د�ر، وھذا ا�+م �ر�ب 5�� �5و �دور �5 ���5 ك ھو ���كا ` ُ َ/"ك ����ون َ ُ َ ْ َ ٍ َ َ
 .  

ً��:� وا���س وا���ر ����:�............... + ً ََ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ََ ْ
� ا��W ���7 اذي <�ق ا�ب وا�وى، ا�ب ھو ا�ر،  ھذه آ��ت، $ ���

،��� و+�ل �5 و�ط�� ھذا ا��ق، و+���� إذا د�5ت �5 ا�رض و�1�ت أ���ت �C� ��� ���C�را، $ ھو اذي <�ق ھذه ا

ا�وى اذي ھو �وى ا��ر، ھذه  �ت، وھ�ذا@ ���ط�4 أ�د أن �<�ق ����C �5 ط���� و�5 ط������، و�5 أ��� ��ذر و��
د�5ت Cم �1�ت ���ت إ� أن ��ون �<�� ����1 طو��� ���ل ���  إذا. ا��� ا�� �5 و�ط ا��رة �5 و�ط�� ھذا ا��ق

2در�� أ<�ر  و��Cر ھذا ا��ر اذي ھو Pذاء أ���� $ ���� وأ<ر+�، و+�ل إ<را+� آ�� �ن آ��ت ���ل �� ��9ر ا�<�ل،
ُ/��ق :���7 ِ َ

(ا��ب  َ َ وا�:وى �6رج ا��. �ن ا���ت و�6رج ا���ت �نْ َِ ِ ِ ِ) َ ُ ُ َ ) َ + َ ُ ُ َ َْ ْ ِْ ِْ ْ +
(ا��.  َ ْ

ُذ��م :آ��ت $ ������ و���� وھذه �ن  ُ ِ َ 

َ� /I:� �ؤ/�ون ُ ُ +َ َْ َ ُ ُ/��ق ُ��ف ��ر5ون �ن ���د��؟ + ِ َ
َا��ب وا�:وى  َ ) َ+ ْ

 .  

ُ/��ق :Cم �2ل ِ َ
ِا��NLح  َ ْ ِ  �5ق ھذا ا��M ����� ا��س �5 ظ���؛ إذ ا���ق ا��رق �5دت ا��س وظ�ر ھذا ا��M :أي ْ

َو�	ل اذي ھو -��ء �-�ء ��� ا�رض، آ�� �ن آ��ت $ َ َ ًا�"�ل ��:� َ َ َ َْ +
+�ل �ن آ���� ظ��� ا��ل ����وا و�ط��9وا  

 اذي ����و��، وا��1ب اذي ����1و�� طوال ���رھم 5+�ل ا��ل ����، و+�ل ا��س �� و�ر��وا أ����م ��د ا��ب5

  .وا�1ر ������ ����� أ��م ��ر5ون ���

أ�� ����ن ��ر5ون �� �����م ���ب : و��C��. �ورا ���-�9ون �� �5 ظ��� ا��ل أن �5 ا��س -��ء و�5 ا�1ر: أو@
 :���� 2و� و ا��س ��رف ��� ا�وم وا���وع، وأ�� ا�1ر 5��رف �� ا��ر وا��� وا��وات، ھذاأ ا��س،

َوا���س ْ َ+
ِوا���ر ����:� ذ�ك ��د�ر ا�	ز�ز ا�	"�م  ِ ِ َِ َ ُ َ ْ ُ َ َ َْ ْ ِْ ِ ْ َ ََ َوھو :�ز�ز ا���م، Cم �2ل�1د�ر $ ا أن ذك ھو: ���� ًَ َا�ذي �	ل  َُ َ َ ِ +

(��م ا�:�وم ����دوا ��� /. ظ"��ت ا��ر َ َ َ ْ ُْ ُ َِ ِ ُِ ِ ُ َ َ B َُ ِوا���ر ُ ْ َ َْ
�ن آ���� <�ق ھذه ا�+وم و����رھ�، و2د �ر ��� أن $ ����  :أي 

����ء، و�)��ت ���دى ���، ور+و�� ����ط�ن، �5ن �7ول 5��� P�ر ذك أ<ط7، وأ-�ع ���ز: <���1 C)ث  �����
�� �ط�و��� وPرو��� آ��؛ وذك �ن ��رھ�  و�4 ذك T5ن 5��� ��رة و�ظ�، و5��� أ�-� ���45، ��5. و���ف �� @ ��م 

(C� ��رC4 ا��س، Cم @ �زال �����1 ���9 5���9؛ �ل �وم �5 ا��ف �ط�4 � أ�رع �ن ��ر ا��س �T5ك ���ھد �+م ا
�ا��س  أن ���7 ز�ن ا���ء، إذا ط��ت ا��س وإذا اCر�� 2د Pر�ت، و�5 �5ل ا<ر�ف إذا ط��ت �����1 ��ر��� إ

 ا�+وم ا�� ھ� ا���زل ��رھ� أ�رع وإذا اCر�� �5 و�ط ا���ء ����� أ��� ��رھ� أ�رع �ن ��ر ا��س، وھ�ذا �1��
  .�ن ��ر ا��س

آ<ر  ا�1ر أ�ط7 �ن ��ر ا��س، �5�1ر ��7<ر �ن ا��س �5 �ل �وم �ر��� إ� أن �در�� �5 و+�ل $ ���� ��ر
وا����2 و2ر�� �ن ا��س، �5���  ا��ر ��د ���م C(C�ن �و�� أو ����ن �و��، ���دئ �5 ����� �2ره و����� �Uره

ا�1ر : �+وم ا���زل ا�� ��زل ا�1ر �ل �وم �5 وا�دة ���� د ھذه ا�+وم �واءآ��ت و��ر �ن ا���ر ��� ��ث ���ھ
ث �ط�4  ا��ر �5 ��ز�؛ C�5) �ط�4 �4 اCر��، و�5 ا�وم ا���C �ط�4 �4 اد�ران، و�5 ��زل �5 �ل ��� �ن�Cا�وم ا

 اطرف أو �4 از�رة، وھ�ذا إ� أن ����� �ط�4 �4 �4 ا���1، و�5 ا�وم ارا�4 �ط�4 �4 ا����، و�5 ا�وم ا<��س
  .ا��ر

�� و��-�� �5 ا+��: �+م �ن ھذه ا�+وم �4 أ��� ����و�� ���� �ل ��� �ط�4 �4���ا+�و���،  ��-�� �5 ا+�� ا
و�4 ذك ا�1ر ���ذي �ل ���  +�� ا��م واCر�� �5 +�� أو �1رب �ن �5طرف اذي ھو �+م ���ل �5 +�� ا��ن

���زل ا�1ر �5 ا���ء ا�� ھ� ا��A�ل �و�� وا�1ب Cم ا�و�، وھ�ذا، و�ذك  ��ذي وا�دا �ن ھذه ا���زل، وھ�ذا�
  .ا�+وم ا�� @ ��د �ن ا���زل �1��

��رف ��� د<ول ا���ء ود<ول ا��ف ود<ول . @ ��1دم و@ ��7<ر @ �ك أن ��رھ� ��را ���ظ�� ��را ���د@
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�ظ�� اذي <���1، واذي. �ط�و��� ���ث أ��� ��ون دا��9 ��� ذك ��رف. ا<ر�ف وار��4 ��� ھذا �) �ك د�ل 

  .آ��ت $ �ز و+ل @ �ك أن ھذا �ن. ��رھ� و2درھ� و+���� ����� ا��ر @ ��1دم و@ ��7<ر �ن ��رھ�

  

����Aا�:�وم ا�  

  

: �ذك أ�-� �ن آ���� ا�+وم ا����C وھ����ا1طب اذي ھو ا+دي @ ���رك  � U�� @ ����C ���T5�ر،�+وم ا1طب ا
���ا�ر2دان، �دوران �و� و@ ���د���� �دوران ار��، و�و� أ�-�  :�ن �و-�� إ@ �2�) و�و� �دور �+��ن ��1ل 

  د�ل�5ل ذك. �و� وھ� ��4 �+��ت أر�4 ���� ����9 ا��ش �دور �و� و�ن دورة ���دة ���ت ا��ش �دور أ�-�

�و��� ���ر : 5��� �ن اJ��ت ���� ��� أن $ اذي <���1 أ�� +���� آ�� و��رة �ن ����ر و�ن ���ظ و��ذ�ر إذا رأى ��
  .���ھد �ن ھذه ا��ب ا�� ��1ض �ن ا���ء ��Cر أ����� و�1ل �ذك أ�-� ��. ��را ����� @ ��1دم و@ ��7<ر

�� ��ث  ���@ �د أن ��ون ھذا �دث،  :�Cر ار�� ����ب، ��5د ذك ا���� ا�رب ذك و�2وا - ��� $ ���� و��م- ا
ا�� �ر�� ��� ھ� ا�+وم اT5 ،����Cن ذك د�ل ���  إن ���ت ھذه: Cم �ظروا أو �7وا ��ض رؤ���9م وأ���رھم �15ل

��  .وا�1-�ء �� ��� ھذه ا�رض ا�1-�ء ھذه ا���ة و��� ��د

ا����C ا�� ���ر �5 أT5 ���(5ن ذك ��ر �دث، و�ظروا وإذا ھذه ا��ب   �ر�� �� P�ر ھذه ا�+ومأ�� إذا ��ن اذي
��ت ھ� ����  .��ك ا��ب ا�+وم ا����C، وإ��� ھ� ��ب �ر�� ��� ���ن أ��� ����ل �ن ��ك ا�+وم ����ل 

���� �+إ:� :و�ذا ذ�ر $ أن ھذه ا�+وم ر+و�� ����ط�ن �5 2و +ز�:�  ِ (ا����ء ا�د:�� �ز�:� ا��وا�ب و�4ظ� �ن �ل+َ ُ َ َ ْْ Bِ ِ ِ ِ ًٍ ْ َ َ َ َ َ +ْ ِ ِ 

ٍ��ط�ن ��رد ِ َ ٍْ َ َ
ْإ? �ن  َ +

��ب �A ب � �	��I/ �46ٌطف ا�6ط ٌ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ ُْ ْ َ ََ َ ْ
��ب ���ن :و�5 آ�� أ<رى � �	��I/ٌ ِ ُ ٌ َ َ َِ ُ ْ َ َ

�5ر��5 �ذك أن ھذه  
���رة �ر�� ��� ا����C، وإ��� ھ� ��ب ���ن أ��� ������ �ن ��ك ا�+وم ا ا�+وم ا�� �ر�� ��� أ��� ��ت ھ� ا�+وم

+وأ:� : ا��4 �ن ا+ن وا���ط�ن، ��� ذ�ر $ �ن ا+ن أ��م �2وا �ن ���رق َ ���د �"��= /�ن  َ� ���	د �:: �:�ْ َ َُ ْ + َ َ َُ َ ِْ ِ ِ ِْ َ + ُ
ْ����= ا2ن ��د َِ َ ْ َْ ِ ِ ���� رNدا َ� ��ً َ َ ً َ ِ ُ  ن أراد أن ����4 إ� ا���ء �<�طف، و���رق ا��4 �ن ا�)��9 +�ءه�: أي َ

�ظ��� أن ھذه �ن أ�Uر �<�و���2 ��� �  .���ب �ر�د وأ�ر�2، �5ذه �ن آ��ت $ ادا

  

  رد ��T أ:�س C�6وا /. آ��ت � �	��� ��Mر �"م

  

��، واد�وا أ��م �ر5وا   �<�)ت @ �1�C�1م +�ء �5 ھذه ا�ز��� �ن <�ض �5 آ��ت $ �U�ر ��م، و�<��وا 5���
  .ا�رض �رات �د�دة �1دارھ�؛ �ر5وا �1دار ھذه ا�+وم وأن ���� �� ھو أ��ر �ن

�
 :اد�وا �C) أن ا�+وم ا<�س ا�� ذ�رھ� $ �5 2و/َ ِأ �م ���6:س َ ِ+ ُ ْ ُ ِ ْ ُ
ا�� ھ� ازھرة وا�ر�
 و�ط�رد وز�ل  

5�د�� ��-�م أن ا�ر�
 أ��ر �ن ا�رض �رارا �د�دة، أ�� �Cل ا�رض  وا���ري �+وم �ظ�ر �5 آ<ر ا��ل ��رة،
��ا�5)ك؟ و��ف  �ن اذي أط���م؟ أ��م �<�و2ون �5 ا�رض �5�ف و���م إ� ھذه: أو أ��ن 1�5ول ���9 �رة أو أ
  ا���ري أو ز�ل أو ا��س أو ا�1ر؟ م �1دار ھذا ا�ر�
 أو �1دار ھذه ازھرة أو �ط�رد أو2���وھ� و�ر�5

� أ<�ر ���7م �<�و2ون أ<�ر��� $ �� ���7 <�ق ا�A��ن �5 ھذه ا�رض وأن ������ إ��� �2ل $ ������: ��:�َ ْ ِ 

�:��م و/��� :	�د�م و�:�� :6ر��م ��رة أ6رى"6َ َ ُ َ َ َ َْ َ ُ ْ ُ ْ ُ ُ ُ َ َُ ً َْ ْ ِْ ِ ِ ُِ ْ
 �َ �ل :و�2ل ��� َ

�� ���ون و/��� ��و�ون و�:�� �6ر�ون �/َ َ َُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َْ ُ ْ ُ َ َِ ِ وإذا  ِ
ا�5)ك ا��و��؟  ن و��ودون، �5�ف ���ون إ� ا�F ا����؟ و��ف ����ون�<�و2�ن �ن ا�رض و5��� ��و�و ���وا

م �رد �1د�رھ�؟ و��ف و��وا إ� 2��س ��  ھذه ا�5)ك و�ر5وا �+���؟ و��ف �1درون ا����� ا

�و�2ت، واذي $ ���� ھو اذي ���م اU�ب و���م ھذه ا�<. ����� إ@ $ @ �ك أن ھذا ��� �د<ل �5 ا��م اذي @
+وز�:� و2در ��رھ�، و+���� آ�� ��ث أن ا��س ��ظرون إ��� +���� ز��� ����ء 2درھ� َ+ ًا����ء ا�د:�� ��c���N و�4ظ� َ ْ ِ َ َ َ َ َ َ َ +ِ ِ ْ B 

  .أ<�ر ���7 +���� ز��� ����ء

�ر�� �ر+4 إ�� �5   �1دارھ� و�ذ�رون ������� و��رھ�؛ �5ذا @ ����د و�س ھ��ك د�لأن ا��ر ُ�1درون وأ��
���ده ����روا ���، و5��� ���45 إ��� آ��ت �ن آ��ت $: �1د�رھ�، T5ذا �ر��5 ذك ���T5 �1ول ����� ����ر5ون ��� : ا

ذك  و�2ت ا�ذورات وأو�2ت ا���د و�� أ���أو���2م، و��ر5ون ��� ���ب ا���ء وا��ف وأ ا���ب و��ر5ون ���
� 5��ر5و��� ��ذه ا�+وم، و��ر5و��� أ�-� ��ذه ا�روج ا�� أ<�ر ����7 �5 ا���ء��� �ِوا����ء ذات ا��روج :�5 2و ُ ُ َ + َْ ِ َ ِ 

���� �َ���رك :و�5 2و َ َ +ا�ذي �	ل /. ا�� َ َ َِ َِ ً��ء �رو�� و�	ل /��� �را�� و �را+ َ َ ً َ َ َ َ َ ً ُ ُ ََ ِ ِ َ ً�:�را ِ ُِ .  

�����، وإذا +��ت ��ك ا���م  ��را: ھ� ���زل ا��س أي أن ا��س ��زل �5 �ل �رج ��را أي: اب روج
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وار��4 وا<ر�ف، وإذا ا��� 2د ���ت ا��� ا�����،  وھ� ا���ء وا��ف: ا��ول ا�ر���وا��دارت ���ث �رت 
��ر �ظ��� ��-�م �1و� ُوذ�رت أ���ء ا�روج 5��� أCر ��Cت أ��� ا��روا��ر، ذ�رت �5 ��ض ا ��C@روج ا�  :ا

 ور�ـ� ا�"�ث �ـ:�"ـ� ا���زان  �ـ�ل ا�Aــور �ـوزة ا��رط�ن 

 وار�ـوى ا�د�و �ن �ر�� ا�����ن  ب ����وس �د�ـ� ور�ــت ��ر

َوا���ر :ذ�رھ� $ �5 2و� وأ�� ���زل ا�1ر ا��. �5ذه ���زل ا��س َ ََ ْ
َ در:�ه �:�زل  ِ َ ََ ُ ْ + ��5 ���ز� ا�� ھ� ا�+وم  َ

�����ن، وإن ��ن ����2 ���، �5ذه ھ� ا���زل وھ� ���زل  ، �<��� إذا ��ن ا��را�� ھ� ���C�� و��رون ��ز (���
��ك ا�+وم  ا����ء �ن �ره ������ �<��5 أن ��ون ا���م و���� أو ���� �5 ا���1د أ��� �ؤCرة أن �ن. ا��س وا�1ر

ا����ء ��9دة ��ر�5 ا���ء وو��2   �ن�ؤCر �5 ا�ون، وأ��� ھ� ا�� ��دث ھذه ا����ء؛ و�ن ر<ص 5��� �C�ر
  .وا��ف وو��2 و�� أ��� ذك

���+و��رة �ن ا���ر و�ذ�ر،  T5ن ا�د� ا�� ذ�رت 5��� ھذه ا�+وم، وذ�ر 5��� �ط���� و��Uر��� أن 5��� آ�� و��
`Nم أ��م وأ�� اذ�ن @ �����ون و@ ��ذ�رون ��T5م �Cل �� ذ�رھم $ ُ �ِ��م ��. /�م ? �	 ْ َ ُ ٌ ْ ُ َُ ْ ٌَ َ"ونْ ُ

@ ����1ون، و@ : أي 
�ظ�� �ن <���1، وأن اذي <���1 ��د�رون و@ ����رون �5 ���ھو  ھذه ا�<�و�2ت، و@ �7<ذون ���� آ�� و��رة �د�م 

  .ا����ق ����دة

  .واJن �وا�ل ا1راءة

  

��4Nب و���ذ�ر ا�  

  

��ن وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ� و���� أ+���ن��  . ا��د & رب ا

�  . ذ�ر ا���ب و����: �2ل ر��� $ ���

��د ار��ن �ن ���د �ن إدر�س وإ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2@: �2ل ��C�2ل: �د W�د ا����أ�و  ��Cد� : ��Cد�
��1�ُ� ا�ذي �ر�ل : ا���ب �<رج �ن ا�رض Cم �):  �ن إ�را9�ل �ن +��ر �ن �ط�ء ر��� $ ���� �2ل ِ ِْ ُ + ُ +

ًا�ر��ح /��Aر �����  َ َ ُ َ َ )ِ ُ َ .  

�د��C �ز�د �ن : �د��C أ��د ا+��ل �2ل: اطو�� �2ل�د��C ���د �ن ���ور : �د��C �2�م �ن ز�ر�� ا�طرز �2ل: �2ل
 ������ن ���ب �ن أ�� ��Cت �ن ���د �ن +��ر �ن ا�ن ���س ر-� $  �����َوأر�":� ا�ر��ح �وا c ���م ا َ َ َ ) َ ْ َِ َ َْ َ

ر�M ���ل ا��ء �ن ا���ء، ��ري �� ا���ب �در ��� �در ا���1 وو ���ت ار�M إن $ ���رك و���� ���ث ا: �2ل
�1ل $ �ز و+ل M1�� ��  . وأر���� ار��ح ����1ت: ھ� ا

�د��C �ز�د �ن ���م �ن ا���ش �ن : �د��C أ��د �2ل: �د��C ���د �ن ���ور �2ل: �د��C �2�م �ن ز�ر�� �2ل: �2ل
�ن أ�� ھر�رة ر M�ن ا��� أ�� �� ���ا�1�م �7ت ���د �ن ���ور : �2ل:  �2ل-��� $ ���� و��م--� $ 

  . إ�� �� ����� �5�M: @ أدري، و2�ل �:  ���C؟ �2ل-��� $ ���� و��م- �ن ا��� : �15ت

ذ�ر �� أن : �ل�د��C ���د �ن ��2دة ر��� $ ���� 2: �د��C ���د �ن ���ر �2ل: �د��C ا���س �ن ��دان �2ل: �2ل
�ن  ���
ت و را ر+) �7ل ���� ر-� $ �����/ً َْ َِ ِ َِ   . ا���ب: �2لْ

�ن �+�ھد ر��� : �د��C روح �2ل: �د��C ���د �ن ���ر �2ل: �د��C ا���س �2ل: �2ل M�+� ن ا�ن أ����د��C ��ل 
�� $ �
ت������/ِ َِ َْ ً و را َ ْ   . ا���ب ���ل ا�طر: �2لِ

: �د��C �����ن �ن �)ل �2ل: �د��C ���� �ن ��M او��ظ� �2ل: �د��C أ�و ���م �2ل: �د��C او�د �ن أ��ن �2ل: �2ل
رأ�ت ا�ن ���س ر-� $ ����� �ر ��� ���U وأ�� : ��د $ �ن <��ب ا+��� �2ل�د��C أ���� �ن ز�د �ن ���ذ �ن 

�5 ��� ���� �5ر �� ���4 ا�ن ا�رأة ��ب 5��م ��� ا�ن ���س �15ل � ا�ن ���س ھل ���ت ���� �1ول �5 ا���ب 
�ء �5�د �� �41 ���� �ن ا���ب Pر��ل ا�طر وو@ ا���ب ��ن ��زل ا��ء �ن ا��: ��م، ��ن �1ول: ���9؟ �2ل
إن ا�ذر : ��م، ����� �1ول: ���ت ا��م ����� و���ت ���� P (��2�ره؟ �2ل: ���ت ���� �1ول �5 ا�رض: �2ل. ا�رض

  . ��زل �ن ا���ء

�����  . وأ�� 2د ���ت ذك �ن ��ب : �2ل ا�ن ���س ر-� $ 

�د���C أ�� : �د��C ا�رج �ن ��د ا��ك �ن ����س �2ل: ن �2ل�د��C أ�و ط�ھر ��ل �ن ا�ر<�: �د��C او�د �2ل: �2ل
إن �5 ا+�� �+رة ��Cر ا���ب، �5�وداء : أم ��د $ ��ت <�د �ن ��دان �ن أ���� <�د �ن ��دان أ�� ��ن �1ول

م ��-W @ ���ل ا�طر ��  . ���� ا�Cرة ا�� 2د �-+ت ا�� ���ل ا�طر، وا��-�ء ا�Cرة ا

�د��C أ�و ���ن �ن ���ب �ن أ�� : �د��C إ���ق �ن �����ن �2ل: �د��C ���د �ن ���رة �2ل: د��C او�د �2ل�: �2ل
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���ث $ �ز و+ل ا���رة 1�5م ا�رض C ،��2م ���ث $ �ز و+ل : ��Cت �ن ���د �ن ���ر ر��� $ ���� �2ل 
��، Cم ���ث $ �ز و+ل ا�واM1��5 M2 ا���ب، Cم 2رأ ا�C�رة C�5�ر ا���ب، Cم ���ث $ �ز و+ل ا�ؤ�� �5ؤ

���د : c ":� ا�ر��ح �وا�َوأر َ َ َ ) َ ْ َِ َ َْ واM2: �2لَ M�ر  . ا

���د : �د��C ���� �ن ���ن �2ل: �د��C أ��د �ن ا��ن �ن ��د ا+��ر �2ل: �2ل ��Cوام �2ل�د��د��C �و�� �ن : �ن ا
�ن أ��� �2ل ����: ��ف �رون �وا���1؟ �2وا:  �5 �وم د+ن-��� $ ���� و��م-�2ل ر�ول $ : ���د �ن ا��رث ا

�� : ��ف �رون +و���؟ �2وا: �2ل. �� أ����� وأ�د ������: ��ف �رون 2وا�دھ�؟ �2وا: �2ل. �� أ����� وأ�د �را����
�� أ��ن �ر��2 : �2ل. ��م �� أ����� وأ�د ا��دار���: ��ف �رون ر��ھ� ا��دارت؟ �2وا: �2ل. وادهأ���� وأ�د �

أو �� رأ��� �ن -! �� ر�ول $ �� أ��5ك: �15ل أ�را��. ا���: �2ل. �ل ��ق ��1: أ<�وا أم و��-� أم ��ق ��1؟ �2ل
���� ����ن:  �2ل- !ھو أ�رب ��ك ����ر�� ���ن �ق � وإ��� �زل ا1رآن   .  

���د $ �ن إ�����ل �ن ���د �ن ���د : �د��C إ���ق �ن ���ن �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل ��Cد�
�ن أ��� �ن +ده ر-� $ ��� �2ل �����ن إ�راھ�م �ن ���د �ن ط��� ا : ������� و��م- ��ن ا $ ���- ���+ 

��اذي ��ون ��ن ا�����ن، واذي ��ق : ��� اطود ا�ر�4، وا<�و: او��ض: �د�5 أ����� 5ذ�ر ا�د�ث، �2ل 
  . ���رض �5 ا�5ق: ��1

��د ا�ز�ز �ن ���� ا�را�� �2ل: �د��C أ�و ��ر ا�ر���� �2ل: �2ل cأ�و ا��� ��Cن : �د��د��C ���د �ن ���� 
��د :  ��د ار��ن �ن ا��Uري �2ل���د �ن إ���ق �ن ���د �ن ���� �ن ���ن �ن ا��رج �ن ���د �ن ���Cو�د

:  �1ول-��� $ ���� و��م-���ت ر�ول $ : ���ت ا��Uري �2ل: اوا�د �ن أ�� �ون �ن ���د �ن إ�راھ�م �2ل
�ز و+ل ا���ب ��5طق أ��ن ا�طق و�-�ك أ��ن ا-�ك  $ f��� .  

��د $ �ن ���د �ن �����ن: �د��C أ��د �ن ��ر �2ل: �2ل ��C�2ل�د �����7�� إ�راھ�م �ن ��د �ن :  �ن داود ا�
  . ا�رق: ار�د، وا-�ك: ا��طق: ھذا �15ل

�د��C أ�و ا���C ر��� $ ���� : �د��C أ�و ا�U�رة �2ل ��وان: �د��C ���� �2ل: �2ل ��د $ �ن ���د �ن ز�ر�� �2ل
�� <��1 ��� ط�4 إ� د�2ق ادواب ا�� ���ت ��ت إن $ �ز و+ل اط�4 إ� أر-� ��د اطو�5ن، و2د �ث 5�: �2ل

��� ����را ��� : ا�+�رة ���M �����، وو�ل ا�رض �7رزاق <��1 �15ت � ا�رض �ِأرو�� �ن ا��ء و@ ��ز
��� �وم اطو�5ن و���11 و+دد�� ��رب ��T5 أ<�� ار�د ��ن أ��4 : �2ت. �7+�ل ك ا���ب Pر��@: �2ل. �ز

�� 2ر�ب�و��، وأظن���� وأن أ�رك �ن أ�ر ا����T5 �7+�ل ك أ��رة ��ن �دي ار�د؛ إذا رأ�ت : �2ل.  أ��� ا
��د ��ن �رى ا�رق ��� �<�ف ار+ل �ن ا��ء �����: �2ت. ار�د 5�ددي أر���ك �ر�د ���T5 .  

��د $ �ن ���د �2ل: �د��C أ��د �ن ��ر �2ل: �2ل ��Cأ�و ��ر �ن +��: �د ��Cر �ن ھ��م �2ل: ر �2ل�د�C� ��Cد� :
�ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل fر �ن ھ��������� �ن إ�راھ�م �ن ��د ار��ن �ن +��ر �ن  ��Cب : �د���ا

  . ا��ود 5�� ا�طر وا���ض 5�� ا�دى وھو اذي ��-W ا��Cر

��د $ �ن ���د �2ل: �د��C أ��د �ن ��ر �2ل: �2ل ��Cد �: �د��� ��Cا�زدي �2ل�د ����ر : ن ���د��C ���د �ن 
��د ا���م �ن ��د $ �ن أ�� 5روة �2ل: �2ل ��C1ول: �د�رث �����ت ��9�� ر-� $ ���� : ���ت �وف �ن ا

�طرا : ����.  إذا ��7ت ا���ء ��ر�� Cم ���ء�ت ��5ك ��م Pد��1-��� $ ���� و��م-���ت ر�ول $ : �1ول
  . �C�را 

  

أ<�ر�� ��د ا�ز�ز �ن : �د��C ا�ن وھب �2ل: �د��C أ��د �ن ���د �2ل: ��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل�د: �2ل
 ����ز و+ل 5��زل :  �2ل-��� $ ���� و��م-���د �ن ��رو �ن أ�� ��رو �ن ا�1C أن ا $ f��� ب���ھذا 

���� - �ن -��� و�2ل ر�ول $ $ ��� ا��ء، ��5 �ن ��طق أ��ن �ن ��ط�1 و@ �ن -�ك أ��ن $ ���
  .  ��ط�1 ار�د و-��� ا�رق ��طق ا���ء و-��� 5��� -و��م

���Cن �ن ���د ا����ط� �2ل: �د��C ا�ن ر��� �2ل: �2ل ��رو �ن أ�� ��رو �2ل ��Cد���� : �د��د ار��ن ا ��Cد�
-��� +�و�� �4 ر�ول $ : ة ر-� $ ��� �2ل�د��C أ�و +��ر ارازي �ن ��2دة �ن ا��ن �ن أ�� ھر�ر: �2ل

$ ور�و� أ��م :  أ�درون �� ھذه؟ �2وا-��� $ ���� و��م-  �5رت ����� �15ل ر�ول $ -��� $ ���� و��م
  . ھذه روا�� ا�رض ��و��2 $ �ز و+ل إ� أھل ��د @ ���دو�� . ھذه ا�����: �2ل

�ن إ�را9�ل �ن +��ر �ن : �د��C أ�و ���د �2ل: م �ن ��و�� �2@�د��C ا���س �ن ��دان وإ�راھ�: �2ل ��1� ��Cد�
ً� ا�ذي �ر�ل ا�ر��ح /��Aر ����� : ا���ب �<رج �ن ا�رض Cم �): �ط�ء ر��� $ ���� �2ل َ َ ُ َ َ ) ْ ُِ ِ ُِ َ ُ + ُ + .  

��ل :  ���د �ن ز�ر�� �د��C أ�و �ذ��� �ن ����ن ر��� $ ���� �5 2و��د��C: �2لAب ا����ا� i�:َو� َ ) َ َ + ُ ُ َِ اذي : �2لْ
  . 5�� ا�طر
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��د $ �ن ���د �ن ��ران �2ل: �2ل ��Cر �2ل: �د����د��C ��: �د��C ا�ن أ�� ��� �ً��:�� ر��� : ��ن �5 2و ْ َ َ ََ
�4�:�ھ�� /َ ُ َ َْ َ   . ���ت ا���ء @ ��طر وا�رض @ ���ت، 1��5ت ھذه ���طر وھذه �����ت: �2لَ

 . ����� ر��1 إ�داھ�� 5وق ا�<رى: و�2ل آ<رون

  

�ا���ت، و���� �ن آ��ت $ ������   أن �ر�ل ار��ح، و���f ا���ب، و��زل �� ا�طر، و���ت ���ن آ��ت $ ���
�ن �ب ار�M أن  �5ر��ح �ن <�ق $ ����. ا�� �ذ�ر ��� ���ده ����ر���� ��رة �ر��� و��رة ��ذاب؛ و�ذا ورد ا

 ���ا��م إ�� ��7ك �ن <�رھ� و<�ر �� 5��� ���T5 : ��7ورة و�ن 2ووا @ ���وا ار�M : �2ل-���� و��م ��� $-ا
�C�را  .ر��� و�ر �� 5��� و�ر �� أر��ت ��، ا��م ا+���� ر���� و@ �+����و��وذ �ك �ن �رھ�  و<�ر �� أر��ت ��،

� ار��ح ��+�4 و��ون ھ� ار��ح ا�� ���f أو ���f $ ��� ا��ب �� �ذ�ر $���.  

�ْو�ن :�Cل 2ول $ ��� ِ َآ���� أ َ ِ ِ ٍن �ر�ل ا�ر��ح ���راتَ َِ َ ُ َ َ ) ْ ُ) َ �. ���ر ��ر���: أي ْ��� �َوھو :و�Cل 2و ُا�ذي �ر�ل  َُ ِ ِْ ُ +

ِا�ر��ح ��را ��ن �دي ر���� ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ ً ُ َ َ )َ َ ْ
أي أ��� ���ر ا���ب 5����ر . ��را ��ن �دي ر����: ��ض ا1راء ���رة، و2رأھ�: أي 

� ��، و�ن ذك أو د�ل��� �ِا�ذي :ذك 2و 
 �	"�م +�� ��ْ�	ل ��م ا�رض ��دا و�	ل ��م /� ْ َ ُ َُ ُ ُ+ َ ً َ ْ ََ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َِ ً َ
َ���دون وا�ذي :زل �ن   َ ُِ َِ + َ َ َ+ َ ْ

َا��� ً�ء ��ء+ َ ٍ/6Iر�:� �� :��ت �ل �.ء �وا�ط� ھذه ار��ح: ���� ِ ْ َ ْ ََ ُ َ َ ْ) َ ِ ِ َ َ
 ��ونT5ر��ل ار��ح ��رة ��ون ر��� و��رة  

�ذا��.  

 ���ا��رق،  ا��� ا�� ���7 �ن .��د�ور ��رت ����� وأھ��ت ��د : �2ل-��� $ ���� و��م- ورد أن ا
ر�M ا�� +�ءت �ن ا��رق -و��م ��� $ ����-واد�ور ا�� ���7 �ن ا�Uرب؛ وذك �ن $ ���� ��ر ���� �� 

���� �ْإذ :�5 2و ِ��ء��م �:ود /Iر�":� �"��م ر ِ ْ ِْ ْ َ َ ْ ُ َ ََ َْ ُ ُ َْ َ َ��� و�:ودا �م �روھ�ٌ ًْ َ ُ َ ًَ ُْ َ ���ا��زاب ر��� ��1ب ا1دور  أر�ل $ 
����  و�ط�f ا��ران، و�4�1 ا<��م �5م ���1ر �م 2رار 5ر��وا، � - � و��م��� $ ���-��5ن ذك ��را �ن $ ���

� و�ذك أھ�ك ��� ��دا �5��� �ْإذ :2و َأر�":� �"��م ا�ر�c ا�	��م ِ ُِ َ َ ) ْ َ َ ْْ َ ِْ َ َ
 ���� �ً/Iر�":� �"��م ر��� NرNرا  :و�5 2و َ ْ َ ً ْ َ َ ِْ ْ ِ َ َْ َ َ

ٍ/. أ��م :���ت ِ َِ +َ ٍ َ
ِ/. �وم :و�5 آ�� أ<رى  ْ َ �م أ���ز :6ل �:�	ر ِ:I� ر �:زع ا�:�س���س ��:ٍ ِِ َِ ْ ْ َ ُ + َ + ْ َ َ َُ َ ْ ُ َ ُ ^ ْ ُ ٍْ َ َْ +وأ�� ٍ ََ

ُ��د /Iھ"�وا   ِ ْ ٌُ َ َ
ٍ�ر�N cرNر ����� َِ َ َ ْ ٍَ ٍِ ِ .  

�5  ��ون 2و�� �4�1 ا��+�ر و�4�1 ا<��م و�4�1 أو ���ك �� أ�ت ���� ��� �5 ر�M 2وم ��د �5ذه �ن آ�Cر ھذه ار�M أ�����
�ُ�د�ر :2ول $ ��� ) َ ُ ��َ�ل �.ء �I�ر ر� ) َ ْ ِْ َ ِ ٍ َ � ��� ھذه ا��ب و5��� +ُ��� $ f��� �����45  و��رة ��ون ر���، وھ� ا

�ظ���؛ �5 ھذه ار��ح ���C� 45�رة �1ول ��ض ا����ء :�C(C M�رأ��م ������� ���ن �ل �� ��� و+�  و ���ت ا
���ن �ل �� ����� �ن ا�ط��� و�ن . ����� @ �1ر أ�د ����� ض و<�س �� �����، وأ���ت<��ت ا�ر: ����. ا�رض

إ���  أ��� ذك؛ و�ن ھذه ار�M أو ھذه ار��ح ��رف روا���9 و�ز���� و��ردھ� ��� @ ��رع ا��وم و�ن ا��Cر، و��
� ��� ھذه ا. ا���د��� $ f��� ،ب��َوأر�":� ا�ر��ح �وا c :2ول $ ���� ��ب �5و�ذك أ�-� 5��� أ��� �C�ر ا َ َ َ ) َ ْ َِ َ َْ َ

 

�� ھذا ا�طر اذي �روي ��  ��ء ��� �� ���ؤه $ ����، Cم ��زل ����ه أ��� ��M1 ا��ب ��� ����f ا��ب: 2�ل
  . رز�2 ����دا���ت و��ون ذك ا�رض، و���ت

��� ذك �C�رة ����م �5م ���ط��وا أن  $ ���� ھو. وا�د ����اذي ��زل ھذا ا��ء إ� ھذه ا�رض، وو ��ء 
���ْ ل :�1ول $ ����. ا�رض ����وا  ُ

ٍأرأ��م إن أc�N ��ؤ�م ;ورا /�ن ����Iم ���ء �	�ن  ِ ِِ َِ َ َ َ ً ْ َ َ َ ْ ْ ٍَ ْ ْ ُْ ُ ُْ َ َ َْ َْ َ �ن  إذا �Pرت ا���ه ُ
  .أ�ن ���7 ھذا ا��ء؟ ���7 �� $ و�ده

���ده، وأن ذك �ن ���م ��رT5 �5ذا �ر��5 أن ھذا <�ق $ ��� .و�د��ره ��رف �ذك ���ل 2در��، و��رف أ�-� ���� 

�2ل . �وح �� أPر�2م $ ق أو �Uرق �C�ر �ن �وا-��� ��� ��ل 1ومأ����� �Uدق ا���ه ��� ��ض ا�)د ��� �Uر
�َو/�ر:� ا�رض ��و:� /����� ا���ء �"� أ�ر  د  در :$ ��� ْ َ ُ َ ُ ُ َ ْ ْ + َِ ُ َ َ َ َْ ٍ َ َ ْ ْ َْ ً ََ

ب ��: �75طرت ���ء ����ر أي أ�ر $ ا���ء 
اذ�ن ��دوا �5 أ��� ا+��ل . ار��4 ��� أ��� ا+��ل ��� ����U، و���ت ا�رض و��+رت ��و��، �5ر��4 ا��ء ���

  .�4 ذك �� �+وا

�� +�ء ا�طر و��4 ��� ا�رض  أم ��� ���� و ��ن $ را��� أ�دا ���م ر�م أم ذك ا��� :�5 �د�ث ذ�ر
��2 ا+�ل و�� و�ل إ� أ��� ا+�ل و�2ت و���ت ط����،  ��4 ��� و�ل إ���دت +�) ر5���، و�� زال ا��ء �ر

��� �����5 �� ����� 5و�ل ا��ء إ� رأ��� �����5 ور���5 ��د���؛ ���ت ����� و���ت ودھ� ورC ���5م و�ل ا��ء إ

�ن آ��ت $ أ�� أ�ر ا���ء  آ��. ��د���، �ر+و أ�� ��+و و�ن $ ���� 2در أ�� ���ك �ل �ن ��ن ��� و+� ا�رض
  .آ��ت $ ���� @ �ك أن ھذا �ن. �75طرت، وأ�ر ا�رض ��5+رت ��و��
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��-���ت، Cم ��ل إ� ������م و�د<ل ا����ن،  �ذك أ�-� ���ھد أن �C�را �ن ا�)د ���ض ا���ه ��دھم�� ���� ���
����م  أ�س ذك �1درة $ ����؟ و�C�ر �ن ا�)د ���طو���ك أو ���ف �C�را �ن ا�����  و�Uرق ا�C�ر ��� 5��� $

ادواب وا�وا�� ��� و+د اJن �5 دو�  ا�1ط 5��7<ر ���م ا�طر ���ن ��ط�و� ��� ���ف و�+ف ا�رض، و���ك
��������� ا�طر، و�ر��4 ا��ء ��� ��ون ��� و+� ا�رض و�+ري  وP�رھ� �ن ادول، ��وات ����4 ا $ ���

ھذه آ��ت �ن  @ �ك أن. �+ف ا�رض و@ ���1 5��� ���ت، و�1ل �زول ا�طر إ� أن @ ���1 5��� ���ت ا��ون، وأ�����
�  .آ��ت $ ���

ط���� ھذه ا�رض @ ��زل ����� ا�طر، وط���� ھذه . ط���� ھذه ا�)د �5ذ�ن �د�ون أن ھذا أ�ر ط����، وأن ھذه
  .طر����� ا� ا�رض ��زل

 ُأ�ن ا�ط��	ـ� �� �6ذول إذ و�ـدوا  �ـرى ا�ط��	ـ� /. ا���� �ؤAـرة 

ْو��د :��U�ر، و��� �راه ��U�ر �1رأ 2ول $ ���� �5و ��ن �ذك ��ن ا��ر ����را @ َ َ Nُر/:�ه ��:�م ��ذ�روا َ َ ُ ْ َ ُ + َ+ َ َ+ ِْ ْ 

�س ��� أ�Cر �طرا �ن ���، و�ن $ ��ر�5؛ 5�ر�ل إ� �)د �5 : ��� ر-� $ �ر��5ه ����م �1ول ا�ن ���سَ
ا�)د ���  ��� ����وا �ن �Cرة ا�طر، و�ر�ل إ� �)د أ<رى �5 ا��� ��دھ�، و��ر�5 �ن ��ض ��ض ا��وات

  .�+ف و�Uور ���ھ��

و��ر5وا ���ل 2درة $ و���ل ����� وأ�� اذي �����م، وأ�� اذي ���رف 5��م   ھم 5��،و�ل ذك ����روا ��ر5وا ��
���ت ���ھ�  ��� أن �)د �+د ��ذ�ر و��ذ�ر آ��ؤ�� �2ل ���9 ��� أو ���9 و��ر�ن. @ �ك أن ھذا ��ء ���ھد. ���ء ���

��� أر-�� ���ث أ��م إذا أرادوا Pرس ا�<�� ��روا  ��1وا ����ء 5��7ون ��راب �ن ا�رض ا����� ��را أو ذرا
��� ��و�+�ري  �����ك، Cم �4 ذك ���ش و@ ����ج إ� ��1 و��Cر وھ� �ذك، وأن ا����ر أو ا��ول و���و�� �و

�C(C أ��ر، وإذا �و�2ت T5ن آ�Cرھ�  ا��ل أ��� أ����� �+ري �Cث ا���، وھ� �+ري ���ل و@ ��و2ف أر��� أ��ر أو
ا��Jر ا�� �و� ��ور ����ء ��� ��Uر5وا ا���ه ���2داح إذا أرادوا أن  ������1ت �5 ذك اوادي و�� �و�، وأن���1 

ھ�ذا . طوال ا��وات ��7ون ��� 5م ا��رة أو ا�9ر و��Uرف أ�دھم ��1دح. ��1وا؛ @ ����+ون إ� اد@ء ��ر�وا أو
�� إ@ ��درا�P ��� �5 طر�  .و@ ��7<ر ا

و�� �و�� 5���7  �+د ����� أ��م ��7��م ا�طر �5 ز�ن ا���ء �5 ھذه ا�)د �5. ذك ��وات �طرھ� ����د Cم +�ء ��د
ا�رض، و���ت �ن ا����ب و�ن ا��+�ر �+ر ا�رادي و��  �5ُ ز�ن ا���ء اذي ھو ز�ن ار��4 أو �� �و�، و��Uر

 :2ف �5 ا��ف ��و2ف ا�طر، وأ����� �T� ��7ذن $ �5 ا��ف �����C�را؛ و�4 ذك ��و ���ت ����� <���. أ�����

�ن آ���� ا�� �ذ�ر ���  �طر ا��ف �ل ذك د�ل ��� أن $ ���� ھو اذي ���رف �5 ���ده ��� ���ء، وأن ذك
$ ھو ����م وھو @ ��P ��م �ن ر��م طر�5 ��ن، وأن  ا���د ����روا و��ر5وا أ��م ���+� دا��9 إ� $ وأ��

  .5���دو�� �ق ���د�� و��ظ�و�� �ق �ظ��� و���ر5ون ��1و��م �ن �� �واه ا���رف 5��م ��� ���ء؛

إذا ��ء، ��5رف أن ار��ح  �ر5وا أ��م ���� و<��1 و���ده وأ�� اذي ��ط��م و�رز�2م إذا ��ء، وأ�� اذي ��ذ��م إذا
  .���؛ 5���ت �م ا���ت و��ر�ون و��1ون ر��� �ر���م $ر��� أو �ذاب، وأن ا�طر ر��� أو �ذاب، 

��زل ����م �طر أو ��ء Pز�ر �Uرق �ن : ����� أ��م �Uر2ون ����. ���ء إذا ��ء و�ذك أ�-� �ذاب 2د ��ذب ��� �ن
��ت �5 ��ض ����رون ��ذا ا�� 5��ون �ذا�� و��ون ر���، و�ذك ھذه ار��ح ��� ذ�ر�� ����رون ���، �ذك أ�-� �و

  .ا�رض ا��وات ��زل �طر Pز�ر؛ و�4 ذك �1ل ا���ت �1ل إ���ت

� أ<�ر �7ن ھذا ا��ء اذي ��ز�. و�ل ذك �زع ا�ر����� $ ���� �ًو:ز�:� �ن ا����ء ��ء ���ر��  :���رك �5 2و َ + ََ َ ُ ً َ َ + َِ َ ِ ْ

ٍ/I:��:� �� �:�ت ِ+ َ ْ َْ َِ َ َ
ِو�ب ا���Nد  ِ َ + َ َْ

 و��� ���7 ���رك، و�ر��� ��� ھو ���ھد ا�طر اذي ���1 ا�رض �رة، ���ت �� 

ا��ط� إذا �ذروه و+�ء ا�طر  ا���ت و���1 ذك ا���ت �ن ��ك ا�ر�� �C(C أ��ر أو ��وھ�، ��� ا�ر اذي ھو
  .و��-W �� �رب إ@ �رة وا�دة ن ���c �ط7ه، و���ويو�Pره و��1ه ��ت ذك ازرع إ� أ

ا��Jر ��T5 2د ����ج إ� أن ���1 �ل أ��وع أو �ل أ��وع �ر��ن أو ��و ذك  أ�� إذا ��1 ��� �<رج ��د@ء �ن أ+واف
���ذ�رھم ���ده � أن ��ء ا���ء 5�� ا�ر�� ا�� +���� 5�� ��� �ظ�ر أCره، �5ذه ��ر�5ت $ ���� �5 د�ل 
  .و�����م

�"Pـ�أ  

  .ار��ن ار��م، ا��د & وا�)ة وا�)م ��� ر�ول $ ��م $

َأ�م �ر :�2ل $ ����: ��9ل �1ول: س َ ْ َ ِأن � ���د �� �ن /. ا����وات و�ن /. ا�رض َ ْ َ َ َ َ + َ ُ ْ ََ ْ َِ ِ ِْ ْ ُ +ُ َ + َ
 �َ��c :و�2ل ��� + َ  �� aَ ِ ِ+

ِ/. ا����وات وا�رض ْ َ َ َ +َ ْ ِ و���رون و+ود $ أ�)؟ و��ف ��ون  ھل �د<ل �5 ذك ا���ر وا�)�دة وھم ���رون ِ
  ������م إذا ��ن ا+واب ���7م ����ون &؟

�5���� �ٌو��Aر : آ�� �ورة ا�W أ�Cت ا�+ود ��ض ا��س �5 2و َِ ُ�ن ا�:�س و��Aر �ق �"�� ا�	ذاب َ َ ْ َ َ ٌ ََ ْ َِ ِ ِ+ َ +ِ ���� أن  َ
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ر 5�+ودھم ذ�ر $ ���� أ�� �+ود ا�+ود ا@<���ري ا�+ود اد���، وأ�� ا��� ا�+ود �C�ر �ن ا��س، وا�راد
� اظل��� �ِوa :�5 2و ِ+ �م َ�
ْ���د �ن /. ا����وات وا�رض طو�� و�رھ� وظ ُ َ ْ َ ً ْ ْ َ َ َ + َ ُ ْ َُ َ ِْ ِ ًِ ْ َُ َ ِ َ

أ�دھم، T5ذا ��ن  ��+د ظل: أي 
���� ��T5 ����ر ��دا ذ�)��5را أو ���را ر�و��� $A أو  �  .��<را ���دا & ���

و��ر-� و��1ره، و���رف 5�� وھو @ �1در ��� أن �رد ��رف $ �ز  $ ھو اذي �ذ� إذا ��ء، و����� إذا ��ء
��ر�5 5��ون ھذا ذ� & و+ل، 5��ون �ذك ��7�5 <�-4 �  .<�-�� ��ر $ ���

�ط�ق ا�+ود ���   ا<-وع واذل؛ ��� وإن ��ن ا��ل أ�� و-4 او+� ��� ا�رض، و�ن 2دا�+ود ��� و�ط�ق
���� �َوإذا :ا�ذل T5ن 2و ِ َ رئ �"��م ا��رآن ? ���دون َ ُ ُُ ْ َ ْ ْ َ ََ ْ َُ ُُ ِ ِ �����س �ل@ ��وا-�ون و@ ��ذ�ون: ا ��T5   ن�

2ِر9ت ���� �ورة �+ب ���� أن ��+د، وإ��� ا�راد أ��م @ �<��ون و@ �<-�ون �ل   .���رون و�����رون ُ

�ن ��<ر ا���ر و���ون ��� إCرھ� ا���ب 5�ؤدي ذك إ� ھطول ا�طر،  �� ��م ���� ا�طر إ� أن ذك: س W���
�) �5 ا�ون ؟���M أم أن ھذا �<�ف ��ن $ +ل و �5ل ھذا  

M���� س�. �ذك ا�طر $ ���� ھو اذي ���f ا���ب، وھو اذي �ر�ل ار��ح وھو اذي ���ل ذك ا���ب .
ا���ب؟ ���ھد �C) أو ���ھد اط��رون  و��ن @ ��رف �ن أ�ن ذك ا�طر؟ و�ن أ�ن ذك ا��ء؟ و��ف ��زل �5 ذك

ا��ب ����م ��ون �� �رق ور�د و�طر و@ ���ون ��زول ��ء �ن   وأنأ��م �ر���ون 5وق ا��ب ����5 ر5���،
$  إذا <ر2ت اط�9رة ��ك ا��ب @ ��س �رطو�� و@ ���ل ������؛ ��� �دل ��� أن. �رطو�� 5و��2 إ��� و@ ���ون

� ھو اذي �<�ق ذك ا��ء �5 ذك ا��ب و����� إ��ه ��� ���ء���.  

 

��
 <�ر ا+زاء، و+���� $ وإ���م ��ن+زى $ 5-��� ا  ��������ون ا1ول 5����ون أ���� و$ أ��م و��� $ 
  . ���د

  

  ا�ر�c وا����ب ��ن ا�ر��� وا�	ذاب

  

  .ا�)م ����م ور��� $

  ��م $ ار��ن ار��م

  .وا�)ة وا�)م ��� ر�ول $ و��� آ� و���� ا��د &،

�ِ ل :�2ل $ ��� َا:ظروا ��ذ ُ َُ ُ ِا /. ا����وات وا�رضْ ْ َ َ َ +َ ْ ِ ���  ���روا �5 ا���وات و���روا 5��� �5 ا�رض: أي ِ
�ظ�� �ن أو+دھ�؛ دا��9 �ذ�ر $ ��� أ��� آ��ت �ظ��� +�س اJ��ت، و���ن ����روا و�روا اJ��ت ا�ظ��� ا�� �دل 

�ً�ر��م ا��رق 6و/� وط�	� و�:زل �ن ا����ء ��ء و�ن آ���� :�Cل 2ول $ ��� َ َ + ُ َ ً َ َ ْ ْ َ ُِ َ ِ ُ ُ) َ َ َُ ً َ ْ ِ ��َ/���. �� ا�رض �	د �و� ْ َ ْ َ َ ْ ْ ُِ َِ َ ْ ِ ِ َ
ھ�ذا  

 ������ أ�� �ظ�ر ا��ب، Cم ���7 ���� ھذا ا�رق وھذا . �ر��م ا�رق. �ظ��� �دل ���أ<�ر �7ن ھذه �ن آ���� ا
�5<وف أ�� 2د ��ون �ذا��، واط�4 أ�� ��ون ر���. <وف و5�� ط�4 ار�د، و5��.  

اھ�م وأ�2ل وأد�ر ود<ل   ��ن إذا رأى ا���ب- ��� $ ���� و��م-ر-� $ ���� أن ا���  ذ�رت ��9�� و�ذا
��9��و< �إن ا��س إذا رأوا ا���ب 5ر�وا و�روا؛ ��� ��ون  :رج، T5ذا �+�� ا���ب ُ�ري ��� و5رح، 1�5ول 

  .إذا رآه �<�ف أن ��ون �ذا��..... ھذه ا���ب ��زن و���م و�د<ل و�<رج  ���� �ر��� وأ�ت إذا رأ�ت

�ذا�� M�ر� 5+�ل, �و2د +�ل أ�-� ا���ب �ذا�, وذك �ن $ ���� +�ل ا��� ��ذا�� �1و M�رٍو/. ��د : ا َِ ْإذ  َ ِ
ْأر�":� �"��م ا�ر�c ا�	��م �� �ذر �ن �.ء أ�ت َ َ َ ََ ٍَ ْ ُ َ َ َ ) ْ َ َ ْْ ِ َِ َ ُْ َ ِ�"�� إ? �	"�� ���ر��م ِْ ِ ِ+ َ َ ْ ََ ُْ َ + ��دأن ھذه ار�: ���� َِ ������5ت , M ��طت 

أ5�د��؛ وذك �ن $  -���� ��� ��1ل ا5A��د- �5ل ��ء أ�ت ���� , ���ث إ��� أ�ت ��� ���ز�م و��� أ�����م �ذا��
� ��ط ����م ��� -���وا ر�و ���-رروا , 1�5وا �دة م ���7م ا���ب وم ���7م ا��ط�ر , ا+دب وا�1ط ا�د�د-

��د ا��ت ا�رام  ����1��ن75ر��وا ا�C�ن, �ذك ���� ��� �5 (U�د أ�د وھذان ا���وأ<ذا , أ�2ر���� ��ث �ز@ 
��5د ذك , ���ب ا��ت أن ھذا -رر ��� 2و��م ��5م, و�ر�� ا@����1ء 1و����, ������ن ا��Uء و��7)ن �ن ا��م

ِوأ�ر ا����ن أن, أ��7 �2�دة ْ َ َ َ ْ ��� ���U� ,ھؤ@ء �����ـلو��ن, ��� �2 ���أ�دھ�� ا  �  :�ط�4 ا����ت 2و

 �	ـل ا�"ـ� ��ـ��:� ;�ـ��ـ�  أ? �ـ�  �ـل و��ـك  ـم /ـ��:م 

  ـد ا��ـوا ? ���:ون ا��
�ـ�  /��ـ�� أرض �ـ�د إن �ــ�دا 


�ـ�  �ن ا�	طش ا��د�د /"�س :ر�ـو Mـ� ا���� ا���ـ�ر و? ا�� 

وP�رھم، ���5 ���� ذك و���� أن  د �5 �ورة ا��راف و�ذا ا�ن +ر�ر��2 ھو �5 ����ر ا����ت ذ�رھ� ا�ن �C�ر
و�ذا ��Uر , ا�د�د وأن ���ر ا����ن 2د ھ��وا �ن ا�طش, اذي ��ر <طرا ����م, 2د أ����م ا�طش ا�د�د 2و��م

2وم ��د، �رض ����م Cم �رض ��� , ذھ�� وا���1�� ��د ذك, �5م ��ق إ@ ا�2و��ء, ا����ن اذ�ن ھم ا�ط��ل و��وھم
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 15�ل أو, ًإ��� أ�Cر ��ء: و�2وا. ا<��روا ا����� ا�وداء. أو �وداء, ����� ��-�ء أو, ا<��روا ����� ��راء: و2�ل �م

+/"�� : رأوھ� �2ل $ ���� و��, أ��9ت ا�����. @ ���1 �ن ��د أ�دا, ا<�رت ر��د ر�ددا: ���وا 9�2) �1ول َ ُرأوه  َ ْ ََ
��� �Cَ��ر ْ ُ ً ��ل أود���م  ��وا ھذا ��رض ��طر:�ََِ ُ ْ ُ ٌ َ َ ِْ ِ ِِ َ َ َْ ُ ْ َِ َ �� �ذاب أ��م �د�ر �ل ِ�/ c"�م �� ر��	��ل ھو �� ا�+ ٌ ْ ُْ ُ ُ َُ ) ٌ َ َ ٌ َ ْ ْ َ َ ََ ُِ ِ َِ َ ِ ِ ْ

ِ�.ء �I�ر   ْ َْ ِ ٍ َ
ْر��� /��NIوا ? �رى إ? ����:�م ُ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ ) َُ ِ + َِ َ َ
ا�طر ا�C�ر اذي , ھذه ا����� ا�� 5��� ا�طر، ا�طر اUز�ر :�� رأوھ� �2وا 

َ�ل ھو :و���وا 2د ا���+�وا ا�ذاب �15ل $, ��5ن 5��� ھذه ار�M, �)د�� ��1��� و���� َُ ِ�� ا��	�"�م �� ْ ِ ْ ُ َْ َ ْ ْ 7وا أن  َ� ��
َ�ل ھو , ��ون �م ا����� ا�وداء َُ ْ c"�م �� ر��	��ا ��ٌ َ ْ ْ َِ ِ ِ ْ ُ َْ

ْ�ذ�ت �� ذ�ر ��دا, �2ل $ ���� �5 ���2م  َ + َ��د /��ف  َ ْ ََ َ ٌ
ِ��ن �ذا�. و:ذر  ُ َُ ََ َِ ًإ:� أر�":� �"��م ر���َ ْ َ َ ِْ ْ ِ َ َْ +َ �م أ���ز ِ:I� ر �:زع ا�:�س���را /. �وم :�س �NرNُ + َ + ْ َ َ ََ ْ ُ َ ُ ^ ْ ُ ْ ْ َ ً َ ْ ََ َْ ِ ِ ٍِ ٍ:6ل �:�	ر ِ ِ َ ْ ْ َُ ���5ت  ٍ

  .��ون �ذا���5ذك ار�M وا��ب , ھذه �����2م

���� و��م- اذي ��ن ا���  وھذا ھو ا��ب $ ���-M�را�طر أن ��ون  و�<�ف أ�-� �ن 2وة,  �<�ف �ن ا��داد ا
� إذا ر�م ���ده ��T5 ��زل ا�طر �1َدر. Pر�2��� $َ ٍوأ:ز�:� �ن ا����ء ��ء ��در  : ��� �2ل ���� ,أي ��1دار, ِ َ ََ ِ ً َ َ + َِ ِ َ َ ْْ َ

ِ/I��:�ه /. ا�رض ْ ُ َْ ْ ِ + َ َ َ
َوإ:� �"� ذھ�ب �� ���درون  َُ َ َِ ِ ٍَ ََ َِ ���� و@ ���ل ��  أي �1درا �س �2�) 5), أ<�ر ���7 +��� �1در +ِ

َ/I :ل $ �����ذك 2و ,�ل +��� ��و�ط� �1در ا��+�, و�س �C�را 5���ل �� اUرق, ا���ت ِ��:�ه /. ا�رضَ ْ ُ َْ ْ ِ + َ
: أي 

��Cم ��د ذك ���<ر+و�� ��1وا , ھذه ا���ود��ت f����5, أ�� +�ل �5 ھذه ا�رض <زا9ن �<زن ا��ء ��� ����ج إ
� و���5�ُ-ل وذك, ��� أ�+�رھم و�����9م وأ����م��� $ ُ ^ ِ.  

�َوھو :وذك �2ل ����, Cم إ���ء ھذه ا��ب ,إر��ل ھذه ار��ح: ھذا �ن آ��ت $ ��� َا�ذي �ر�ل ا�ر��ح ��را ��ن  َُ ْ َ ً ُ َ َ ) ْ ُْ ُ ِ ِ +

ِ�دي ر���� ِ َ ْ َ ْ . 2دروا و ا+��4 ا<�ق ���م ��� أن �ر��وھ� إذا ���ت ��, ھذه �ن آ��ت $, �را���� ھ� ھذه: ار��ح ََ
, $ ھو اذي �ر����, ����وھ� �� 2دروا وو ھ�+ت ار��ح وا��دت و��ول ا<�ق ���م أن, $ ھو اذي �ر���� إذا ��ء

َو@ ُ�درى �ن أ�ن ���7 ْ ,� أ�د أ�ن ������، أ�ن ���ود��� اذي ���7 ���؟ 5) �دري, ھذه ار��ح إذا ��ء �ر�ل $ ���
و�4�1 , �4�1 ا�<�ل, را�<� ���T5 �4�1 ا��+�ر وو ���ت, و��رة ��ون ر��� �د�دة إذا ا��دت, ��ون ر��� ط��� ��رة

  .و��دم ا��وت, ا��+�ر ا���رة

��� إ�دى ا1رى دا<ل ا����� وذ�ر �5 ھذه M�ت ر��م أ�� أر��روأ��� ��2ت ا���ر��ء  �وا��, C�ٌ�ر ���� ا���1ت, ا
و�ذا ورد �5 . �د�دة إذا أر���� $ ���� أر���� ��� ���ء @ �ك أن ھذا د�ل ��� أ��� ر�M. وأ�� ��ل ��� -رر

�ن �ب ���وإذا , ���T5 ��7ورة, @ ���وا ار�M ��� اذي ��ر��5, وذ�ر أن ���� �ب & ����, ار�M  ا�د�ث ا
� 5��� و�ر و�ر � و��وذ �ك �ن �رھ�, و<�ر �� أر��ت ��, ا��م إ�� ��7ك <�رھ� و<�ر �� 5���: 15ووا ھ�+ت ار��ح
�, ��ون ر��� ا+���� ر���� �ن ار��ح, و@ �+���� ر���, ا��م ا+���� ر����: و�1ول أ�-� �� أر��ت ����� � :�1و

ْو�ن ِ ٍآ���� أن �ر�ل ا�ر��ح ���رات َ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ) ْ ُ َ) َ ْ َوھو ا��راف و�5 �ورة, و���ر ��U�ث, ��<�ب أي ���ر َ ُا�ذي �ر�ل  َُ ِ ِْ ُ +
ِا�ر��ح ��را ��ن �دي ر���� ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ ً ُ َ َ )َ َ ْ

 :و��د�� ��زل �1ول $, ا�� ھ� �زول ا�طر, أي �2ل ر����  �دي���رة ��ن : أي 

ْ/�:ظر ُ َْ
 ��َإ�� آ�Aر ر��� � ��ف ���. ا�رض �	د �و� ْ َ ْ َ َ ْ ْ ُ َ ْ َ ْ َِ َِ َ ْ َِ َِ ِ + ِ َ

 �َوأر�":� ا�ر��ح �وا c :و�ذك �2ل ��� َ َ َ ) َ ْ َِ َ َْ َ
  M1�� أي

ُ�ر�ل ,و�C�ره وھذه ار��ح ��M1 ا���ب, ا���ب ِ ْ ًا�ر��ح /��Aر ����� ُ َ َ ُ َ َ )ِ ُ َ .  

��� :�1ول ����, Cم ��و�2 إ� ��ث ��ء, ھذا ا���ب ��� ���ء 5���f $, ب�ر�ل ار��ح C�5�ر ��7ر $ ھذا ا

�:�ه�/ُ َُ ْ َ
 ��َإ�� �"د ��ت /���I:� �� ا�رض �	د �و� ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ) َ َِ ِ ٍ ٍَ َ ْ َ َِ َِ َ َ

أ�-� �د��5 ��7ر و2د ��ون ار�M , ھو اذي ���ره $ ����: ���1ه 
�5A��َراد ذ�ر أ���  T5ن ار�M و@ �+���� ر��� :وأ�� 2و�, @ �ك أن ھذا �ن آ����. $ �5��ره إ� ��ث ���ء, $ ��� ِ ُ

�ذاب ,���ٍ/Iر�":� �"��م ر��� NرNرا /. أ��م :���ت ذ�رت �ذا�� ��� �5 ��2 ��د ا�� ذ�ر�� أد ِ َِ + ً َ ْ َ ً ْ َ َ َْ ٍَ َ َِ ْ ِ َ ْ َ
و�ذك , ر��� 

�+وأ�� :2و ََ
ٍ��د /Iھ"�وا �ر�N cرNر �����  ِ َِ َ َ ْ َ ٍَ ٍِ ِ ُ ْ ٌُ َ

ًر��� ,5+���� ��ردة  NًرNرا ِ َ ْ  ,و�� �دة, �ر�رة ��: أي َ

َ�6رھ� َ َ+
�م ��= ���ل وA��:�� أ��م ��و�� /�رى ا��وم �"�َ ْْ َ ً ُ ُ + َ َ َ َ َ ْ َ ْ ََ َ َْ َ ََ ٍ َ َ ِ ٍ �م أ���ز :6ل �6و�� ِ:I� ر��N ���/ٍ َِ َ ْ ُ َ ْ َ َِ َ ْ َ ُ + ٍَ َ  .�5ذه ذ�رت ��5Aراد َْ

 

M�را��ر�ون �ن أھل  . ��� <�س-��� $ ���� و��م-ا�� أر���� $ ��� ا��زاب اذ�ن ���روا ا���  و�ذك ا
����م ا���, و�ن ���م ���روا ا�����ن ��� ��َأ���  َ�� :�2ل ����,  75ر�ل $ ����م ر���-���� و��م ��� $- 5د B َ

َا�ذ�ن آ�:وا اذ�روا :	�� َ ْ ُ َِ ُِ ُْ َ ْ � �"��م إذ+ ِ ْ ُ ْ ََ ِ ٌ��ء��م �:ود + ُ ُ ُْ َ َ/Iر�":� �"��م ر��� و�:ودا �م �روھ� +�ود �C�رة: ���� َْ ًْ َ ُ َ ً ْ َ َ َْ ُ َْ َْ َ ِْ ِ َ َ
: أي 

�5م , وأ��1�2م , وأط�7ت ��را��م, وأ��7ت 2دورھم, وإ��� ���طت ����م ��15ت <����م, أ-ر��م ھذه ار�M �� +�ء��م و@
َ/Iر�":� �"��م ر��� و�:ودا �م �روھ� ,ھذا ��ر �ن $. ًّ�+دوا ُ�دا �ن أن �ر���وا و�ر+�وا ًْ َ ُ َ ً ْ َ َ َْ ُ َْ َْ َ ِْ ِ َ َ

 ��� ���-وورد أن ا
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ْ��رت  : �2ل-$ ���� و��م ِ ُ���^وأھ��ت ��د ��دُ�ور, �� ْ َ ِ ْ ُ ���ا�� ���7 : واد�ور ,ار�M ا�� ���7 �ن ا�رق: ا
�5��طت ��� ا��زاب , ار�M ا�� +�ءت �ن ا���  ��ذه-��� $ ���� و��م-أن $ ���� ��ر ����: أي. �ن اUرب

  .ا�� ھ� اد�ور, ���7 �ن اUرب وأھ��ت ��د ��ر�M ا��, ��� ��ر2وا

ق ������ و���� 5) �ك أن ھذا د�ل ��� ���ل ��رف�>َوھو ,ا +ا�ذي �ر�ل ا�ر��ح ��را ��ن �دي ر���� ���  َُ َْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ً ُ َ َ ) ْ ُِ ِ ِ َِ َ ُ +

َإذا �:�ه ��"د �� ِ� ?��A ����� أ "ت) َ َ ُ ُ ً َ ٍَ ِ َِ ً +َ ْ َ َْ ِت /I:ز�:� ��َ ٍِ َ َ ْْ َ َ
َا���ء /6Iر�:� �� �ن �ل ا�A�رات �ذ�ك :6رج ا��و��  ْ ُ َ ُ َ ْْ َ ُ َ َ ْ َ َ َْ ِْ َ ِ ِ ِ َِ + َ) ْ ِ َ

َ�	"�م �ذ�رون  ُ َ+ َ َُ ْ + َ
 

�� ��ذا ��� أ�� ھو اذي ���� ا��� $ W���ذيوأ�Cرت ھذا , ���� ا�و�� ��ث إ�� أر�ل ار��ح و�� ��ث أ�� ھو ا
1) ����ء-����� �1C@-ا���ب C� ,  م��@ �دري ��ف ���ل ا��ء؟ �ن أ�ن ��ل ھذا ا��ء؟ و�ن أ�ن +�ءه؟ $ ھو ا

� ر�د و� �رق �ونوا���ب ����� ��طر 5�, و��ون 5وق ا���ب, ���ھد أن ھذه اط�9رات �<رق ھذا ا+و ,�ذك ,
إذا <ر2ت ھذه ا���ب @ . ا��F ��� ھذا ا���ب و@ �+دون ھذه ارطو�� ا��, وأھل اط�9رة @ ���ون ���ء �ن ذك

5�دل ��� أ�� , اذي ����� ��ك ا��ب و@ ��س أ�-� �ذك ار�د وذك ا�رق �P 4زارة ا��ء, ��س �رطو�� و@ ���ء
� �ن آ��ت��� $.  

, ا���ت ����� �7<رى ا���ل ���� ھذا ا�رق وإذا, إن ا�رق �ن آ�Cر ا����ك ا���ب ��-� ���ض: ل ��-�م�2
إن ھذا ار�د ھو �ن آ�Cر ار�M ا�د�دة ا�� �ز+ر : و�1ول ��-�م وظ�ر ���� ھذا ا�وت اذي ھو ھذا ار�د،

ا��ب  و�ن ا���وم أن اط�9رة �<رق. ��بآ�Cرھ� ھذا ا�وت ا�د�د اذي ���4 �5 و�ط ا 5��ون �ن, ا���ب
��C����و@ , �ذك ار�د ا����Cف @ ��طدم, و�4 <ر��2 �� و�4 �ر���� @ ���ل ��ء �ن ھذا ا@�طدام, ا

�<ر�2 , وإ��� �+دون ھذا ا��ب ����P ����9 ا��Uر ,���ل ��ء �ن ا@����ك اذي ���4 � �وت ر�د و@ �رق
5َ) �ك أن $ ���� ھو اذي �̂��ُ� ھذا ا��ء, ��و�ت و@ P�ره @ ��ون ذكو, اط�9رة و��+�وزه  +��� ���ل ھذا, َ

  .C�5�ر �����, ا��ء

ً����� ذ�ر �5 اJ�� ا�<رى أ�� َ َ ?��Aً َ , أ�-� �5 أ�� ���� ���ره ��ف ���ءCم ��ظر , +��� ���� �5 ��ل ا��ء وأ�� ِ
. ����� ���@ أو +�و�� وأ����� ���ھد أ�� �ذھب, وأ����� �5 +�� اUرب, ���ر أ����� �5 +�� ا�رق ��و+�� 5���ھد أ��

5��7رھ� $ ���� و��و+� إ� ���ن أراد $ , ا1رى و���ھد أ�-� أن ا��ب ��ون �5 +�� ا���ل ���دا �ن ��ض
��5ِزل ��, �طر �����زول ا ْ �:�ه : وھذا ���� 2و�. ��7ر $ ����: ��� �ن ا���ب أي ُ�/ُ َُ ْ َ

ٍإ�� �"د ��ت  ٍ) َ ََ َ ِ .  

�س, أي ��7ر��) ���1ه : ( ��� أ<�ر, $ ���� ھو اذي ��و�2 M�ر�ل ��7ر $ ���� ��و�2 ��ث , ذك �ط����� و@ ��
ٍو��ون �1َدر ,5��زل ا�طر ��� ��ء, ���ء َ �طرا ��  أو ��� أن ��زوا, �5و ا+��4 ا<�ق ��� أن ���9وا ����� �� 2دروا. ِ

��ن. 2دروا���5  �5 ا�د�ث ا���ور �ن أ�س .5�U��Cم, و2د ذ�ر �5 ا���د�ث أن $ ���� ���+�ب د�وة ا
 ���5�7ت ����� ��د , و�� �����ء 2ز�� :�1ول أ�س, وھو ��� ا���ر  -��� $ ���� و��م-ا���Uث ا���ا�����ن 

�ن ا��+د ا�رام ا�U�ر ��4 ا+�ل �������5 . -اذي ���س ��� ارأس ھو ا�+ن:  ا�رس-,�Cل ا�رس اUر�� ا
Cم �4 ذك ��ت , ��7ت �Cل ا�رس. -أ��و��: ����-����  وا���ر ا�طر, �5زل ���� ا�طر, �و�طت ا���ء ا��دت
����� و��م-و�� د�� ا���, و�زل ا�طر, أن ��ل �� ��ل إ�, ا���ء ��7ر $ ��� $ ���-��وا���  ا��م:  �1و

�����  . ��5ر �ول ا�د���, وذھب ���� و��رة ��7ر $ ����, �1ط4 ا��ب. و@ 

��ن إذا ا���1وا  وھذا. -��� $ ���� و��م- ا��� ھذه أ�-� �ن �را��ت و��+زات��أ�-� وا42 أن �C�را �ن ا
, و�س �و�م ��ء, �2ط ا����� وھم أر��ون أ�� P �5زوة ��وك. ���و� وط��وا ا�طر أ�زل $ ����م ا�طر

�1����5 ���و�1وا , 5�ر�وا, ا�رض � ا����1ت�75زل $ ا�طر ��,  �75�7 $ ����� �1درھم-��� $ ���� و��م-ا
م ��+�وز, و��9وا 2ر��م, إ���م �����م ���د إ� P�رھم �ن ��ك ا�)د, +�ءت ��� 2درھم, ار�ب �ظروا وإذا ��ك ا .

  .�C�رة وا�1ص �5 ذك! ھ�ذا +�ءت

َإ:�� إذا �2ل � �نا���ب ���7 ��7ر $  وأن ھذا, ��رف �ذك أن $ ���� ھو اذي �ر�ل ا��ب إذا ��ء + َأ�ره إذا  ِ ِ ُ ُ ْ َ

ُأراد ���P أن ��ول �� �ن /��ون ْ ْ َُ ُ ً ََ َ ْ ََ ُُ َ َ َ َ
 ��� �2ل $ ����, Cم ���ره و��ر�5 ��ف ���ء, و�C�ر ار��ح ����� 5�ر�ل ار��ح 

ْو��د : َ َ Nُر/:�ه ��:�م ��ذ�روا َ َ ُ ْ َ ُ + َ+ َ َ+ ِْ ْ .  

 ��ر�5 ��� ���ء ��7ره, و�ن ��ر�5 $ ��ف ���ء, �س ز��ن أ�Cر �طرا �ن ز��ن :أ�� �2ل روي �ن ا�ن ���س

���5ون �C�ر �ن ا�)د , ��ون Pر�� و��رة, �و��رة ��ون �ر2, 5��ون ذك �ن آ���� أ�� ��رة ��ون ���@, ������ و���
  .Cم ��ود إ���, ��وات Cم ��و2ف ����, دا��9 ��زل ����� ا�طر ��7ر $

أول ا1رن ا��-� ���� �ن ��� �9��C(C إ� ��� �9��C(C و<�س  1د أ<�ر�� ��ض ا��وخ ���ر ا����ن اذ�ن أدر�وا
ا�وا�� �ن  وأ��م ذك �Cرت أ�وا�م �ن, �ل ����رة ��� ھذه ا�)د, موا��ب @ ��1ط4 ��� أن ا�طر: و��ر�ن

إذا د<�وا ���� �ن , ��� ���ت ����7 أ��Pم -اظ��ء واو�ول- و�وادت ا��ود - ا�Aل وا�1ر وا�Uم-����� ا����م 
وأ��م , 1�� �ن �Cرة ا<�رو��ر�ون ا�, �7<ذون ���� �� �ر�دون 2در ��+��م ,ا���ب وإذا ھو ����f �ن ھذه ا��ود
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  .�)دھم أ��M ا��ء 2ر��� �� أPد2ت

����ده ,@ �ك أن ذك ��� �ن آ�Cر �ر��ت $ ��� �C�Pو.  

وأن �ل �� �ب ��� , ا�طر إ��� ھو �ن �<�ر ا�رض �5 ھذه ا�ز��� �د�� �C�ر �ن ھؤ@ء ا�������ن أن ھذا
وذك �دة , وو ��ن �ذك ��ن �زو� �5 �دة ا�ر أ�Cر �5 ا��ف, ��د ذك ا�رض ��T5 ���<ر و��ون ��ء ��زل

��ب ��� ا�رض �ن  �واء �ن ا��ر أو �ن ا����ر ا�� �+ري أو ���, ا��س ا�� �ن آ�Cرھ� ���<ر ا��ء �رارة
�5& , ق $ �����ل ھو �ن <�, أ�� �ن �<�ر ا�رض 5دل ��� أن ھذا @ ��� �، �و��م �د�ون. ا���ه أو �� أ��� ذك

  .+و ا���ء �2در ��� أن ���f ھذا ا��ء �5

َو��ن :�2ل ����, 2د ذ�ر $ أن ا�رش ��ن ��� ا��ء َ ِ�ر�� �"� ا���ء َ َ َ ْ َْ َ ُ ذ�ر , �2ل <�ق ا���وات وا�رض: ���� ُ
��� أي ��ء ا��ء؟ �15ل 9ل ا�ن ���سو�. أن �ر�� ��� ا��ء :M�ر��� ��ن ا .M�ر أو, ���� أن $ ���� أر�ل ا

أو أن ھذا ا�طر , ���ب ا�5)ك  (5��Uر �27وال اذ�ن ���1دون أن ھذه ا��ب أ���. <�ق ار�M �5����ك ��� ھذا ا��ء
  . �ظ�ونT5ن ھم إ@ ,أو �� أ��� ذك, أو �ن ا���ر, ��� ���<ر �ن ا�رض

  

  ���ن ذ�ر ا��طر و���4� ��I�: و:زو��
  

  ��م $ ار��ن ار��م 

��ن��  . وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ� و���� أ+���ن, ا��د & رب ا

  .  �5 ذ�ر ا�طر و�زو�-ر��� $ ����-�2ل 

�د��C �و�� �ن أ��ن : �د��C ا����5 ا�را�� �2ل:  �2ل�د��C أ�و زر��: �د��C أ��د �ن ھ�رون �ن روح �2ل: �2ل
��� -�2ل ر�ول $: �ن اCوري �ن �و�� �ن ا���ب �ن ��ر �ن �و�ب �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل

و@ ��� $ �ز و+ل ��� �ن ر�M إ@ �وزن ,  �� أ�زل $ �ز و+ل �ن ا���ء ��� �ن ��ء إ@ �����ل-$ ���� و��م
ِإ:� ��� ط�M ا���ء ��":��م /. : �2ل $ �ز و+ل. ��T5 ط�U ا��ء ��� ا<زان, إ@ �وم �وح ���� ا�)م, ���لو� ْ ُ َ +ْ ْ َ ََ َ ُ َ +َ ِ

ِا���ر��  َ َِ ��� ا<زان, و�وم ��دْ M�ر��ت ا ��T5 ,�ٍ�ر�N cرNر �����: �2ل $ ��� َِ َ َ ْ ٍَ ٍِ ِ  .  

�ن +��ر �ن ���د �ن +��ر ر-� $ : �د��C أ�و ار��4 ازھرا�� �2ل: �د��C أ�و ���� �2ل: �2ل ��1�د��C ��1وب ا
���ِإ:� ��� ط�M ا���ء ��":��م /. ا���ر�� :  َِ َ َ َ ُ َ +ِ ْ ْ ْ َ َْ ُ َ +َ إ@ , م ��زل $ �ز و+ل �ن ا���ء 2طرة إ@ ���م ا<زان: �2لِ

��� ا<زان, P ��T5-ب �U-ب $ �ز و+ل, ��ث ط�U ا��ء �Uون �� ھو, 5ط����5<رج �� @  .  

�ن أ�� : �د��C ���� �ن ���د �2ل: �ل�د��C ��دار 2: �د��C ���د �ن ���� �2ل: �2ل fن ھ��� ����د �ن ��� ��Cد�
  . ا�طر روح ا�رض: <��ر �ن ��ب ر��� $ ���� �2ل

�د��C ���د �ن ا���ش �ن ��د $ �ن ��د $ ارازي �ن : �د��C إ���ق �ن إ�راھ�م �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
���M ا��داف أ5واھ�� ,  �ز و+ل ا�ؤؤ �<ر �5 ا��داف �ن ا�طر�<�ق $: ���د �ن +��ر ر-� $ ��� �2ل

  . وا�ؤؤة ا�U�رة �ن ا1طرة ا�U�رة, �5�ؤؤة ا�ظ��� �ن ا1طرة ا�ظ���, ��د ا�طر �ن ا���ء

د $ �ن �د��C ����ن �ن ا���ش �ن ��د $ �ن ��: �د��C 2ط�� �2ل: �د��C أ�و ���م �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
  . ���د �ن +��ر �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� 5ذ�ر �Cل ����ه

��د $ �ن ���د �ن ��ران �2ل: �2ل ��Cران �2ل: �د���د��C ����ن �ن ��د ا�ر�م �ن أ�� ا�<�رق : �د��C ا�ن أ�� 
�5ْ�� و$ رز�2م: أ�� ��ن إذا �ظر إ� ا���ب �2ل: �ن ا��ن ر��� $ ��� ُ ُ ْ �مو, ِ������م ��رُ�و�� �<ط����م وأَ ْ ُ .  

��د $ �ن ��ران �2ل: �د��C إ���ق �ن أ��د �2ل: �2ل ��Cن: �د����ن �2ل ���ن � ���� ��Cن : �د��ن +��ر  ��Cد�
�ِ/�"�� �:���= /. ا�رض : ا���� ر��� $ ��� ْ َ َ ََ ْ َِ ِ َ َُ   . �ل �دى و��ء �5 ا�رض �ن ا���ء �زل: �2لَ

�ن ���ون �ن ��ران : �د��C ���� �ن داود ا�ر-� �2ل: �د��C أ�و ���م �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل M����د��C أ�و ا
ًو:ز�:� �ن ا����ء ��ء ���ر�� ا�ر�� �5 ا1رآن ا�طر : ر��� $ ���� �2ل  َ + ََ َ ُ ً َ َ + َِ َ ِ ْ .  

�د��C ���د �ن �ز�د �ن +و��ر �ن ا-��ك ر��� $ ���� : �د��C +دي �2ل: �د��C <��ل �ن أ�� را45 �2ل: �2ل
���� �ًو:ز�:� �ن ا����ء ��ء ���ر�� : �5 2و َ + ََ َ ُ ً َ َ + َِ َ ِ   . ا�طر: �2لْ

��� �ن ا��ن �2ل: �د��C ���ود �ن P�)ن �2ل: �د��C أ�و داود ا1ط�ن �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل ��Cد� : ��Cد�
41�5 ا1طرة ��� , ��زل ا��ء �ن ا���ء ا�����: ا���ن �ن وا2د �ن ����ء �ن أ��ر �ن ��ر�� ر��� $ ���� �2ل

��  . �ب �Cل ا���ر��� ا

��د ا�)م �ن ���م �2ل: �د��C ���د �ن أ�وب �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل ��C: �د ��ل ��و���د��C إ���ق �ن إ���
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�ن ��ر�� : �2ل ����� �ن 2طرة �1طر إ@ ���ت :  �2ل-ر��� $ ����-�د��C ���د �ن �����ن �ن ا������� �ن 
  . ��� �+رة أو ؤؤة

��ران �ن ���ر �2ل: إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل�د��C : �2ل ��Cو��ظ� �2ل: �د�د��C : �د��C ���� �ن ��M ا
���� -�2ل ر�ول $: ���ت أ�� أ���� ر-� $ ��� �1ول: �د��C أ�و را�د ا��و<� �2ل: +��4 �ن Cوب �2ل $ ���

  . و@ �2طوا إ@ ��<ط� ,  �� �طر 2وم إ@ �ر���-و��م

��د $ �ن ���د �ن ���د �2ل: �د��C أ��د �ن ��ر �2ل: �2ل ��Cد �2ل: �د�+��� �ن ا ��Cل �ن : �د�5- ��Cد�
 �ِظ�ر ا�4��د /. ا��ر وا���ر : �رزوق �ن �ط�� ا�و�5 ر��� $ ��� ْ َ َ ) َ َ َ َْ ْ ِْ ُ َ   . �طر2ُُ�وط ا: �2لَ

�د��C ا���ن �ن �دي �ن ��45 �ن : �د��C ���� �ن ���Cن ا���� �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل
�و أن ا+��د ��زل �ن ا���ء ارا��� م ��ر ���ء إ@ أھ���: �2ل, ��2دة �ن ��ب ر��� $ ��� .  

�د��C ���د �ن �ز�د �ن +و��ر �ن ا-��ك ر��� : دي �2ل�د��C +: �د��C <��ل �ن ��ت ���م �ن ا����ر �2ل: �2ل
 �ًوأ���:� �� �"دة ���� $ ��� َْ َ َ ْ َ ْ ًَ َْ ِ ِ �طر: �1ولَ�� .�ْو/. ا����ء رز �م : و�5 2و ُ ُْ ِ ِ َ + � : �2لَِ��� $ �ا�طر اذي ��ز

َو�� �و�دون  ُ َ َ   . ا+�� وا��رَُ

��د $ �ن ���د �2ل: �د��C أ��د �ن ��ران �2ل: �2ل ��C�2ل: �د ��ف �ن �و�و� ��Cن : �د��د��C ���د �ن ���د 
ِأو ��Nب �ن ا����ء رون �ن ���رة �ن أ��� �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� ھ� َ + ) َ َْ ِ ٍ َ   . ا��ب ا�طر: �2لَ

�ن �+�ھد : �د��C أ�و �ذ��� �2ل: �د��C ���د �ن ز�ر�� �2ل: �2ل M�+� ن ا�ن أ���� ر��� $-�د��C ��ل ��� - 
  . ا��ب ا�طر: �2ل

و�د��C أ��د : �د��C ا�ن ���ن �ن ����ن �ن إ�����ل �ن أ�� <�د �2ل: �د��C أ�و ھ��م �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل
��د $ �2ل: �ن ��ر �2ل ��Cوھ�ب �2ل: �د�د��C أ�و ���و�� �ن إ�����ل �ن أ�� <�د �ن : �د��C 5-�ل �ن ��د ا

َا�ذي �6رج ا���6�م �ن +��ر  ْْ +ُ ُِ َبء ِ   . ا�طر: �2لْ

��د $ �ن ��ران �2ل: �د��C إ���ق �ن أ��د �2ل: �2ل ��C4 �2ل: �د�و� ��Cر�� : �د���د��C ����ن �ن <��ف �ن 
�����ِوا����ء ذات ا�ر�= : �ن ا�ن ���س ر-� $  ْ + َ + َِ َ ِوا�رض ذات ا�Nدع . ار+4 ا�طر: �2لِ ْ + ْ َِ َ ِ َ   . �2ل ا���تْ

��د $ �ن ���د �ن ��ران �2ل: �2ل ��Cر �2ل: �د���ز و+ل : �د��C ا�ن أ��  �ِو/. ا����ء �2ل ����ن �5 2و َ + َِ
َرز �م و�� �و�دون  ُ َ َ َُ ُ ْْ ُ ْو/. ا����ء رز �م : �2لِ ُ ُْ ِ ِ َ + َو�� �و�دون , اU�ثَِ ُ َ َ َُ��+  . ا

�ن ��رو �ن ا�ط�ب �ن ��طب ر-� , �د��C ا����5 �د��C �ن @ أ��م: �د��C ار��4 �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل
������ء ��طر �� �ن ���� �ن �ل و���ر إ@ وا:  �2ل-��� $ ���� و��م-$ ��� أن ا .  

��د $ �ن ���د �ن ���د �2ل �د��C ��-ل �ن P��ن �2ل: �د��C أ��د �ن ��ر �2ل: �2ل ��Cر : �د���د��C أ��د �ن 
, 2دم أ��ل ا��Uري �2ل أن �-رب ا�+�ب: �2ل, �د��C �زام �ن ھ��م �ن أ���: �د��C أ��م �2ل: �و� أ��م �2ل

������9�� ر-� $  ����ن ��� ��ف �ر����؟ 5ذ�ر أن �طرا أ������5��<�, 5د<ل  ����, ر�� ��9�� ر-� $ 
-5د<ل ا���, وأ�1ل ��-��, وأ��ب �����C, وأ�ذق إذ<رھ�, وا���ر �-�-��, �ر�ت �ط��ءھ� 2د ا��-ت: �15ل

  . @ ��ز�� !! إ��� �� أ��ل :  ��� ذك �15ل -��� $ ���� و��م

�د��C وھ�ب : �د��C أ�و ر���� �2ل:  ��د $ �2ل �د��C أ�و �و�ف ا�1و�� �2ل�د��C: �د��C أ��د �ن ��ر �2ل: �2ل
�� �زل : �ن ���د �ن ��د $ �ن ��رو �ن ���Cن �ن أ�� �5ط�� ��ت ���ن �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل

  . أ�� إ��م و ��ط�م �ط�� رأ���وه, �طر �ن ا���ء إ@ ��� ا�ذر

��د $ �2ل : ر �2ل�د��C أ��د �ن ��: �2ل ��Cرة �2ل :�د���ن ��
 �ن أھل ا ���C>�د��C ���� �ن ��د $ ا
: �15ت, ��ت �5 ا��د �����75 �طر ��5ت إ� أ<��� ا��راب: ���ت ا���س �ن ���د ا����� ��دث �ن أ��� �2ل

1د : ���5 أ���ت �2ت, ن ا�طر�75زو�� �ظ�� �م C��5ت �و�� و���� وم ���, ��م: ھل ��د�م �ن �ظل؟ �2وا
�� : ��5�� ��ده �15ل, �15م أ�و ا��زل إ� ���ء 2د ��M ��ن أر�4 <���ت, أ�زل $ �ز و+ل �ن ا���ء <�را �C�را

�15م إ� ا���ء C� 4��5ل , ���75ت �15ت �Cل �� �2ت, Cم ��Cت �و�� و���� وا�طر @ ��1ط4, أ�زل $ ا���� <�را
ث �Cل ذك �15م ��5س ��ده Cم �2ل: ل �Cل �� �2ل، �2لو�2, �� ��4�C��م 2د أ�زل $ �ز و+ل : Cم �2ت �5 ا�وم ا

��5 ��ب ذك؟ ����75 ��ف �ن ا�ذور أ<ذھ� �ن 5وق , �15ت 2د ���ت ��1�ك أول �ن أ�س وأ�س وا�وم, ا���� <�را
  . ���ء 5����� $ ا�ز�ز ا���م ��ف ���ءإن �ب ا�1ل وا��ب وا�F إ��� ��زل �ن ا: �15ل, ا���ء

���د �ن +��د �2ل: �د��C ���ن �ن أ��د ا1ط�ن �2ل: �2ل ��Cن أ�� : �د��د��C ا�ن ا���رك �ن إ�����ل �ن أ�� <�د 
���� �ُوا��ب ذو ا�	Nف وا�ر���ن : ��M ر��� $ ���� �5 2و َ ْ + َ ْ َ B َ َِ ْ   . أول �� ���ت: �2ل ا��فُْ

��د $ �ن ���د �د��C ���د �ن إ�����ل �ن ا�<�ري �2ل ���ت �ن �ذ�ر �ن : �د��C أ��د �ن ��ر �2ل: �2ل ��Cد�
  . ��� �طر�ق ��� �5ظرت إ� ا���ء 5رأ�ت �ذورا ��� <���: ���م �ن ���د ر��� $ ���� �2ل
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��د $ �2ل: �د��C أ��د �ن ��ر �2ل: �2ل ��C��1 �2ل: �دCأ<�ر�� أ�و : �د��C ���� �ن ��د $ �ن ھ��م �ن ا��م ا
5رأ�ت ���1 ��5رت , و��ن ��<� ���را �ن أو@د ا+�ھ���, ��ت +��� �4 أ��: اط��ل ا�ر��زي ر��� $ ���� �2ل

: �15ل, 5+��ت أ��+ب ���, و���Cن �����ن +دا, ���ت وا�دة,  ���تT5ذا �5 او��ء اذي ���ت 5�� C)ث, �ن أ����
��75 �� ........................ و���Cن �����ن ���� , �ن C)ث ���ت ���ت ���: �ن أي ��ء ��+ب؟ �2ت! أي ��� 

�75ر �1)ل �ن , رإن �9ت أ�ذ�ت ��ء ا��: و�2ل, وأ�� ا���ت ��5 ��ن �ن ا���ء, ��ون �5 ا��ر 5) ��ون � ���ت
  . ��ء Cم و�ف ��ف ���4 �� ��� ��ذب

�ن أ�� ز��د ا1ط�ن �2ل �: �د��C إ�����ل �ن ���4 �2ل: �د��C �روان �ن ���و�� �2ل: ذ�ر +دي ر��� $ ���
��د أ���ب ا���ري Pد�ر 5�� -��دع M��75 ل��7ت ا�ن : 5�7ت أ�� ��ك ا��Uري �ن ذك؟ �15ل, �طر�� �ن ا�

��������15ل . M���5 �ن اUد �5 ا�رض -��دع <-ر, ��زل ا�رض ا�1ر ��5طر �ن ا��ل: �15ت, �س ر-� $ 
������+ري 5�� �ن ادواب �Cل �� , إن ھذه ا���ء اد��� إ� ا�� ����� و�� ������ ��ء �ط��1: ا�ن ���س ر-� $ 

  . �5 ���9م ھذا

��رو �ن ���م �2ل: �د��C أ�و ��ر ��د ا1دوس �ن ���د �2ل: ن أ��ن �2ل�د��C ���د �: �د��C او�د �2ل: �2ل ��Cد� :
��ران ا1ط�ن �2ل ��Cد� :��� أ�� ���د ا�طر �ن ا���ء أم �ن ��ء : �15ل, ���ت ر+) �7ل ا��ن ر��� $ ���

  . إ��� ا���ب ��م ��زل ���� ا��ء �ن ا���ء, �ن ا���ء: �ن ا���ب؟ �2ل

�د��C ��1وب �ن +��ر �ن ���د �ن +��ر : �د��C أ�� �2ل: �د��C ���د �ن ���ر �2ل: د��C ���د �ن ���� �2ل�: �2ل
َو/. ا����ء رز �م و�� إ�� ��رف اW�C و�� رأ��� �5 2ول $ �ز و+ل : �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل َ َ + َْ ُ ُْ ِ ِ ِ

َ�و�دون  ُ َ   . اW�C ���: �2لُ

��رو �ن ���د �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل ��Cق �2ل: �د���إ ��Cد �ن : �د���ن ��د��C +ر�ر �ن أ��ث �ن +��ر 
  . �� �ن ��ن +�ر�� إ@ وأ���� �ن اW�C: +��ر �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل

�د��C ھ��م �ن : �د��C ���ود �ن <داش �2ل:  �2ل- ر��� $ ���� -��ن �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا: �2ل
�ٍو�� ::ز�� إ? ��در �	"وم : إ�����ل �ن ا��ن ر��� $ ��� ُ + ُْ َ َ ٍَ َ َ ِ ِ ُ ) َ َ�� �ن ��م ��7طر �ن ��م و�ن $ �ز : �2لُ

5����ون ��ث �41 ذك , ��زل �4 ا�طر �ذا و�ذا �ن ا�)��9, ور��� ��ن ذك �5 ا��ر, �ر�5 ��ث ���ءو+ل �
  . و�� �<رج ��� �4 �ل 2طرة, و�ن �رز�2, ا�طر

�ن ��
 �ن أھل ��� �ن ا�ن : �د��C أ�� �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن �وار �ن ��د $ ا�1-� �2ل: �2ل ���+�د��C ا
وإن 2ل ا�زاج , وإن 2ل ا�طر, ا�طر �زا+� �ن ا+�� T5ذا �Cر ا�زاج �ظ�ت ا�ر��:  ����� �2ل���س ر-� $

  . �2ت ا�ر�� وإن �Cر ا�طر

��دة ��ت : �د��C ��وان �ن ��رو �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل ���Cج �2ل �د�+��د��C أ�و ا�U�رة ��د ا1دوس �ن ا
ا�طر �<ر �ن ��ت ا�رش 5��زل إ� ا���ء اد��� 5�+��4 �5 �و-4 :  ���� �2ل<�د �ن ��دان �ن أ���� ر��� $

  . ��1ل � اA�رم �5+�ء ا���ب ا�ود �5�ر��

��د : �د��C ���د �ن را45 �2ل: �د��C أ��د �ن ���د �ن �ر�M �2ل: �2ل ��Cم �2ل �د�ر��د��C إ�����ل �ن ��د ا
��1-����ت وھ�� ر��� $ ���: ا��د �2ل���C(C @ : �� ھ�؟ أ��ء �� �س أم ��ر أم �� ھ�؟ �2ل:  و�9ل �ن ا

�15ل , إن $ �ز و+ل أ�زل �ن ا���ء ��ء: ار�د وا�رق واU�ث �� أدري �ن أ�ن ھو و�� ھن؟ 15�ل, �����ن إ@ $
 .  ا���ب ���ءو���ء, وھب ��م و@ أدري أ�زل 2طرة �ن ا���ء �5 ا���ب؟ أم <�ق �ن ا���ب �75طر

  

و��ف <�ق؟ و��ف ��زل؟ وأ�� �ن  �ن أ�ن ھو؟, ھ�ذا ����� ھذه ا���د�ث وھذه اJ��ت وھذه ا�CJر ا�� ����ق ���طر
�ظ��� ���و�ن $ ���� +���� , T5ن ھذه ا�رض <�1ت ���5 �����. ��� ���ده وا�� �ر�م, آ��ت $ ا�و��� ا�� �دل 

���7ون؟ 5+���� $  و��� و ���ت �ن ذھب ���� أو �ن 5-� �5ن أ�ن, ���� �<ر�� ��ك �ن ������5و + ,����2 ����ت
إذا ��1 ��� ا�رض م ���ت , و�ن ا��ر �د�د ا��و�� ,وھذه ا��1ر, Cم +�ل 5��� ھذه ا���ر, ���ت ھذا ا���ت: ر<�ء

  .ا���Aت ا��45 ا�C�ر: ����. �����ت إذا ��ن ا��ء �ذ�� 5را وإ���, �دة ��و��� �Tذن $

5��ون ���� �5 , $ و��ون ��ء �ذ�� ز@@ ��� ��ء, ��زل ھذا ا�طر �ن ھذا ا���ب, أ�� ��زل ھذا ا���ب 15در $
�����, 5��ر�ون �ن ھذا ا��ء, ا�رض أو �5 +و��5 و���1 ا��ء ��� و+�, 5���ت ا���ت, ���ة ا�رض و���ة �ن 

و�1در $ �م ا����� �ن ���ت ھذه ا����ب ا�� �و+د ��� و+�  ,و��1ون �رو�Cم وأ�+�رھم, ��مو��1ون دوا
  .ا�رض

�2ل $ , و�ذك أ�-� +��� ���ر��, ��� ��ء ^2در $ �زول ھذا ا�طر. @ �ك أن ذك ���� �ن $ ���� و5-ل ���ر
�ًو:ز�:� �ن ا����ء ��ء ���ر�� :��� َ + ََ َ ُ ً َ َ + َِ َ ِ ْ

ً��ء �75���� �� ا�رض  ً���ر�� َ َ َ إذا , وا���رار ا���ت, �ر��� �Cرة ا���ت �ن ُ
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  .��� ���ء إذا ��ء �زع ا�ر��, أ�زل $ 5�� ا�ر��

T5ذا +��� $ ���ر�� �Cر ا���ت وأ�ل ا��س , ا�ر�� ��ذا؟ ��1, � ��ض ا�ز��� �Cرة ا�طر و��2 ا���ت���ھد 5
 2د ذ�ر�� أن اذ�ن. -�ظم ا�ر�� �5 ��ء ا���ء اذي ھو ھذا ا�طر:  ����-��ء ���ھد وھذا, ور�وا أ�����م, و�ر�وا

, 5�+�ء ا�طر �رة وا�دة ,�ب �5 ا�رض و ��رCو�� و��ذرو����ذرون �5 أ��م ا�طر ��� ���� ا��ول ��Cرون ا
و��� , �� +�ءه ��1 ��� ���ت, و����ر أر��� أ��ر ,5���ت ا���ت, و���1 ھذه ا�رض و��Uرھ� ����ء ��� �ر-�

! ة �رة وا�د! �1�� وا�دة ���ت ھذه ازروع إ� أن ��Cر وإ� أن ��-�C Wرھ�  .و��� ��م �����, ���وي ��� �و�2
, أو �ل أ��وع �ر��ن, أ��وع 15د ����+ون إ� �1�� �ل, وا��<ر+وا � ا��ء �ن ا�رض, ���ھد أ��م إذا �ذروه �4 أ��

  .�� +�ل $ ���� 5�� �ن ا�ر�� ��7ره �5ذا و��وه د�ل ���, و�4 ذك و �ر�وه ظ�f, أو ��و ذك

  

  ل  در�� و������4Nن �ظم �6"و �ت � ا�دا�� �"� ذا�� و�ظ��� و���

  

  .ا�)م ����م ور��� $ و�ر����

  ��م $ ار��ن ار��م

��ن��  .و��� آ� و���� أ+���ن و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د, ا��د & رب ا

����� ����� ذا�� �ر ��� أ���C �ن �<�و�2ت $ ا ��ظ���, �د@ ���, ا����2�1 ����دةو��� , و��� ���ل �����, و
6�ُ"ق :�2ل $ ���� ,��T5 أ��ر آ����, <�ق ا���وات وا�رض: �5ن ذك, ��<�ق وارزق وا�د��ر �Fور و��� ��رده ْ ََ

 

ِا����وات وا�رض أ��ر �ن 6"ق ا�:�س ِ+ َ ْْ ْْ ِ ُِ َ ْ َ َ َ +َ ِ َ
 .  

��7ل وا���ر �5 ھذه ا�<�و�2توذ�� ���ث إن ھذه ا�رض , 5��� ��رة �ن ا���ر T5ن �5 ا���ر, ك ��7ر $ ���
$ ��1�> ��Cم إ�� ���� +�ل 5��� آ��ت , و<�ق �� ����� @ ���م ��-�م ���ض ,أرض وا�دة �ن +��� ا�ر-�ن ا

و ���7وا و���روا 5��� �ر5وا ,و��را �����ر�ن���������1ون   �ظ�� �ن أو+دھ� و<���1 ��� ھذه ا���9 ا�� ھم 
  .و����1ون

���5�واھ� وأPطش ���� وأ<رج -��ھ� و+�ل 5��� �����  ور45 �����, �ذك أ<�ر ���7 <�ق ھذه ا���وات ا
  و�4 ��رھ� ���1ق �ومو2د أ<�ر ���� �7ن ھذه ا���ء ��P 4ظ��, أ�-� �ن أ��ر آ���� @ �ك أن ھذا. و�2رھ� وأ5)���

����1َو�وم :�2ل ����, ا ْ َ َ 
ً���ق ا����ء ���M��م و:زل ا��
�P� �:ز� َ ْ َ ِْ ْ َ َ ) ُ َ َُ ِ َ َ َ ُ َ +َ ِ ِ ُ +
و��زل , ا��Uم اذي ���ھده ���1ق �1ط4: أي 

���5 ��9(���� ذك ��ون �5 ا���وات ���T5ن ا�)��9 ��, ا �^أ<�ر ���� �Mُ��� ���7 �وم ا1����. وردت ا�د �2ل , َُ
�ِو/��ت :��� َِ َُ

ًا����ء /��:ت أ�وا��  َ ْ ُ َ +َ ْ َ َ َ
Mُ���ُ و���1ق ��5ون أ�وا�� �: �5 �وم ا1����: أي  ^ ^ َُ َ َ ���� ا�)��9 اذ�ن ���وا  �زلَ

�  .���رو��� ��� ��ء $ ���

ا��س وا�1ر آ���ن  T5ن, ����5 ا��س وا�1ر, �ن آ���� ا�+��� ھذه ا�5)ك ا�� ر���� �5 ھذه ا���ء أ<�ر أ�-� �7ن
`�ل ,��7<ران @, �دوران �5 �����5, �ن آ��ت $ �ر���ن �5 ھذه ا���ء ُ

ًّ��ري ��ل ����  َ ُ َ ْ ٍَ َ ِ ُوا���س ِ ْ َ+
ِ��ري   ْ َ

���ر �����َ ^ ْ َُ َ َ َوا�1ر 2درهُ $ ���� ���زل، ِ �� أن �درك ا���ر و? ا�"�ل � َ? ^� .M�:� َا���س ْ َ َ َ َ َ َ ُ ُْ + َ ْ ََ َ ِ ْ ُْ ْ +َ ُ��قِ ٍا�:��ر و�ل /. /"ك  ِ َِ َ ` ُ +َ َِ
َ����ون ُ َ ْ ْا�� ُر��ت 5��� ا��س وا�1ر وا��ل وا���ر ���� �5 أ5)��� َ َ ��� أ+راھ� $ ���� , ���M �5 ھذا ا��ك, ]

  .ا�+ل اذي ��و2ف 5�� إ� أن ���7, �+ري

�-1�� ����1��� و2د أ<�ر $ ���� ���7 �5 �وم ا�� ,�َإذا :�2ل ��� ُا���س �ورت وإذا ا�:�وم ا:�درت وإذا ا����ل  ِ ِ َُ َ َ ُ َ َ ) ُ ْْ َ َِ ِْ َْ َ ْ B ُ +
ْ��رت َ ) َا1���� ��̂وُر ا��س �4 �ظ��� �5 �وم: أي ُ ��5َ̂وُر إ� أن ��ون �طو��, ُ � ��ث ��ء $, ُ���.  

M ا���د, $ ���� ��9ر�ن ��5 اد��� +�����. و�ذك �1�� ا�5)ك, َو�ذك ا�1ر ُ��̂وُر��� :�1ول $ ����, �+ر��ن 

َو�	":� ْ َ َ ْا�"�ل وا�:��ر آ���ن /��و:� آ�� ا�"� َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ+ +َ َ َ +َ ِ َل و�	":� آ��َ َ َ َ ََ ْ 
 �ن ر��م و��	"�وا �دد ِC/ واM���� رةN�� ر��َا�: َ َْ ُ ْ َ ) َ ْ ْ َ ْ ُ ََ ً ُ ًَ ُ َ َ +ِ ِ ِ ِْ َ َا��:�ن  ِ ِ )
َوا����ب َ َِ ْ

 .  

, ��� ��دأ ا��س و�ر��وا أ����م, و�U�� اد��� ھذا اظ)م ,�ظ�م: ��لا, أ<�ر ���7 +�ل ا��ل وا���ر آ���ن �ن آ����
و�ذك  ,5+��� $ را�� ����د. ���ض اط�ور و��وھ�, ادواب ا�� +�ل $ ��ط���� ����ل إ@, و���ر�M �ل ادواب

و����Uون و����1ون ,  و���ر5ون�����ون ,����1ون 5�� �5 �وا9+�م, ��ث +��� �-��9 ���را, +�ل ا���ر آ�� �ن آ����
  .و��ر5ون ��ف ��و+�ون, ا���Cل وا����ن و��ر5ون, و���رون اطرق, �ن ���ن إ� ���ن

َ+�ل ��ط��� و-وءهُ ��ون �5 ا��ل: أي, ا�1ر �ذك أ�-� +�ل آ�� ا��ل ھ� َ َوذك ُ���َدى ��, َْ ���ر  و�-�ء �ن, ْ
(�, وھ� ھذه ا��س, �-��9: ���رة أي و+�ل آ�� ا���ر, و آ�� �ن آ��ت $�5. ���دون �� و���-�9ون �-و�9, 

  .5+���� آ�� ا���ر و+�ل ا�1ر آ�� ا��ل, -و��9 +�ل -وءھ� �د�دا ���ث إ�� ���ر دا<ل ا���زل �دة
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ھذه . ��ددا �راوھ� �ن آ��ت $ ا�و��� ا�� 2درھ� و+�ل �� �, +�ل �5 ا���ء ھذه ا�+وم �ذك أ�-� أ<�ر ���7
+�ل $ ��ر ا�1ر أ�ط7 �ن ��ر ا��س  .وأ�ط7 �ن ��ر ا�1ر, 5��رھ� أ�ط7 �ن ��ر ا��س, ا�+وم 5��� ��ر وآ��ت

�ل , ��� �دور �5 ���5 �5 ا��ر دورة وا�دة, أو 2ر��� ����, د2��1 ���ث إ�� ��7<ر �ن ا��س �ل �وم ��و أر���ن
  .��ز� �وم ��زل �5

��7<ر �ن ا�1ر ��� ��ون 2ط��� �ذا ا��ك �5 , ا�1ر �ب ا�� ھ� ا�+وم T5ن $ +�ل ��رھ� أ�ط7 �ن ��روأ�� ا�وا
 +�ل $ ���� ���� �� ھو ��9ر. و�4 ذك T5ن ��رھ� ���دل, �ك أن ھذا �ن آ��ت $ @. ا��� ا����� �رة وا�دة

و���� �� ��ره أ�رع �ن . �2�  (��U�ر و@ ���رك �ن ����� إ@اذي @, ���� �� ھو ��Cت ��1طب: و���� �� ھو ��Cت
<�س, و���� �� @ ���ر إ@ �2�), ��ر ا��س��^ ُ ^ا+وار ا��س ْ ُ ْ ��رع �5 ا��ر , ا�� ��رھ� إ��� ��ون �5 آ<ر ا��ل, ِ
  .��Cم ��د ذك ��را+4 و��7<ر ���9 5���9 إ� أن �<�, إ� 2ط4 ��ف ا����5 إ� أن ��ل

و2د ذ�ر $ ���� 5وا9د ھذه . ھدى ھذا د�ل ��� أن اذي ���رھ� ھو اذي أ��م �ل ��ء وأ�ط� �ل ��ء <�C �1م
�َوھو :ا�+وم �15ل ��� (ا�ذي �	ل ��م ا�:�وم ����دوا ��� /. ظ"��ت ا��ر َُ َ َ َ ْ ُ َ َْ ُ َ +ِ ِ ِ ُِ ِ ُ َ َ B َُ ُ ِوا���ر َ ْ َ َْ

���دوا ��� ��� ا+��ت  :أي 
َو�
��ت و���:�م ھم ���دون :و�2ل ����, ا�� ���رون ��وھ� ُ َُ +ْ َ ْ َ َ َ َْ ِ ِ ٍ َ

��و  و���رون, ���دون �� �5 ا���� اظ���ء: أي 
ْو��د : و�ذك أ<�ر ����7 ر+وم ����ط�ن �2ل ����, ��ا+�� ا�� ��1دو� َ َ َز�:� ا����ء ا�د:�� ��c���N و�	":�ھ�  َ Bَ ْ + َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ + +ِ ِ

ًر�و�� ُ ِ�"���ط�ن ُ ِ َِ   .�5ذه 5وا9د ھذه ا�+وم +

Cم إن �C�را �ن . �وا2�ت ا���ء وا��ف و��و ذك: ��� أ�-� �وا2�ت ا��ر ��رف, �و@ �ك أ��� ��� <���1 $ ���
-و2د +�ل ذك ا��� .وھذا �ن ا�د<ل 5��� @ �����م, وا���وذ�ن ��روا ���دون ��� ��� ا��ور ا�U��� ا��رة

�ن ا�+وم 15د ا��2س ���� �ن  �ن ا��2س ����- ��� $ ���� و��م-�15ل,  �ن ��ل ا��رة-��� $ ���� و��م
�5ذ�ن �����ون , ا���م وا�<ذ ھو: وا@���2س. ���� زاد �5 ا@���2س زاد �5 �ظ� �ن ا��ر: أي زاد �� زاد, ا��ر

إذا ط�4 ھذا ا�+م �دث �رض أو �دث Pرق أو �� أ��� : و�1وون ,أو �����ون ��م اU�ب ���+وم, ا��ر ���+وم
  .<�ون �5 ھذا او��د�د ھؤ@ء �ن ا��+��ن, ذك

 ,ذ�ر ���م �د�ن ا<�ر, �C(C @ �����م $ و@ �ز���م و�م �ذاب أ�م  : �2ل-��� $ ���� و��م-ورد أ�-� أ��

����م �� �5 ھذه ا�+وم و���دل ���  اذي: �5��دق ����ر ����. و�2ط4 ار�م, اذي ��� ھذه ا�+وم و��د�2 ����ر
���U���� ا��ور ا.  

���, و��ت ���ودة, ���ر ��� ���رھ� ر���, أ5)ك �ر��� 5��� ھذه ا�وا�ب إ��� ھذه ا�+وم �أ�ر �ن  و��ت دا
���1���و2د ��ن �ن .  ��د<�ون 5��� @ �����م-ھذه وا��ل-وأ�� اذ�ن �����ون ���� ا��ور اU���� ��T5م . ا��ور ا

���� ا�)م ما��دا��ون اذ�ن ��ن 5��م إ�راھ�: ھؤ@ء ,���1��� وذك ����ھم, ���وا ���دون ���+وم ��� ا��ور ا

َ/:ظر :�2ل ����, ��� ��ر�وه إ�راھ�م َ ََ
ٌ:ظرة /. ا�:�وم /��ل إ:. ���م  َِ َِ ُ َ) B َِ َ َ ِْ ً

.  ��طم آ���م���7 أراد أن ��ر�وه ��� 
  .و�ن ا��د�ق �� ,�5 ا�+وم إذا ��ن ا�1د ��� ا@��د@ل ��� ��� ا��ور اU���� T5ن ذك �ن ا�رك �5�ظر

آ�� �ن آ��ت : و�ر���� إذا ��ء ر���, ا�� �ر���� إذا ��ء �ذا�� ھذه ار��ح, Cم �ن آ��ت $ ���� أ�� �ر�ل ار��ح
�دري أ�د �ن  و@. وو �Cرت وا��دت �� 2دروا ��� أن �و�2وھ�,  ا<�ق ��� أن �ر��وھ�ار��ح �� 2در و �و�2ت, $

@ , ا<��م و��1ب ا1دور و�ط�f ا��ران أ�ن ���7 ھذه ار��ح وھذه ا�وا�ف ا�� 2د ���د ��� �4�1 ا��+�ر و��دم
َو@ ُ��رف أ�ن �<ز���, ُْ�درى �ن أن �Cور �2ل , � أ�ن �����؟ $ ھو اذي �ر����اذي ���ت �<زو�� 5��؟ و@ إ ْ

����: c ":� ا�ر��ح �وا�َوأر َ َ َ ) َ ْ َِ َ َْ َ
ُ� :و�2ل  ًا�ذي �ر�ل ا�ر��ح /��Aر ����� + َ َ ُ َ َ ) ْ ُِ ِ ُِ َ ُ +

 M2وا���� ��M1 ا���ب : أ<�ر ����7 
ْو�ن :�2ل ����, و���رات , وأ�� أر���� ��را ��ن �دي ر���� ,�طرا ِ ٍآ���� أن �ر�ل ا�ر��ح ���رات َ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ) ْ ُ َ) َ ْ ���ر : أي َ

  .T5ذا �را��ت ا��ب ��7ر $ �زل ا�طر 5��1 $ �� ا�)د, $ �C�ر ا��ب  �T� ���7ذن,أي ��زول ا�طر, ��ر���

ا������C ا����Cرة ا�� @ ��رف �ن أي ��ء  ��5 �ن آ��ت $ ����، @ �ك أ�-� أن �ن آ���� إ���ء ھذه ا��ب
��ء��ء ��ر�ب؟ و�4 ذك ���� و@ �درى �ن أي, ھ�؟ إ@ أ��� ��� ��Pم�� f ,�Cم ��7رھ� أن ��طر , 5���رھ� $ ���

��7رھ� $ �5��ر إ� +��  Cم, 5���ھد أ��� ���ر �C) إ� +�� ا�رق, ا�41 ا�� 2در أ��� ��زل ��ءھ� 5��� �5 أي
$ ھو , وأ����� �ر+4 إ� +�� ا���ل, �ر+4 إ� +�� اUرب وأ�����,  ��5زل ا�طر-وإن م ��ن ھ��ك ر��ح -ا+�وب 

ْو��د : ��ر��5 اذي ���رھ� وھو اذي َ َ Nُر/:�ه ��:�م ��ذ�روا َ َ ُ ْ َ ُ + َ+ َ َ+ ِْ َوھو اذي �̂���� ھذا ا��ء اUز�ر اذي ْ +��� ر���  ََ
َوھو :و�ذا �2ل, ����د َا�ذي �ر�ل ا�ر��ح ��را ��ن � َُ ْ َ ً ُ َ َ ) ْ َُ ْ ُ ِ ِ ِدي ر����+ ِ َ ْ َ ْ , �2�ل �زول ا�طر �Cور ار��ح ,أ��م ا�طر: أي َ

f���5َ ا���ب 5���ره $ إ� ا�41 ا�� 2در أ�� [ ُ ���  .���ر إ

اذ�ن �د�ون أ�� ���<ر �ن ا�رض @ د�ل ��دھم ���  ء ���7؟وھذا ا�طر اذي ��زل �ن ا���ء @ �درى �ن أي ��
� ذ�ر أن ا�رض! ذك��� $ �����م ����ر وم ��ق ��� ��ء, ��رب ا��ء اذي ��زل  ����� Cم, و�ذا إذا �زل 
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�زل ��د أن ��ون Cم �, ا���ء أو أن ��ء ا��ر ���<ر إ� أن ����Cف �5, وأ�� �ط�ر, 15و�م ���7 ���<ر. ���ف و���س
�ذ�� ��  .@ د�ل ��� ذك, ��

�ًو:ز�:� �ن ا����ء ��ء ���ر�� أ<�ر ���7 ��زل �ن ا���ء ��ء $ ��� َ + ََ َ ُ ً َ َ + َِ َ ِ ْ
 �5&. وا���ء �ل �� ار��4, أ�ز� �ن ا���ء 

Cُم ��د ذك ُ�-��ُ�, �ء أن �<��1 �5 ھذا ا+و �5 ا���ء�2در ��� أن �<��1 ��ث � [ ھذه ا��ب ا�� ����� و��و��2  َ
���رات و��� $ ھذه ا��ب, ار��ح ا�� ���رھ� $ ����� ,�ًوأ:ز�:� �ن ا��	Nرات ��ء ����A :�2ل ��� + ً َ َ ْ ُ ََ ِ ِ ِْ َْ َ َ ْ َ

  ���7�
��� ����وا ��ذا ا��ء , ًر��� �ن $, و@ أن �روا � أCرا, ��س ا��س �� و�<رج ���� ھذا ا��ء �ن P�ر أن, ����ر

��ث , �5 +و��5 ��ث ����� ا�رض 5�<�زن, واذي ��ون أ�-� ����5 �م �5 ا��ل و�5 ا�Lل, ���1 أر-�م اذي
ا�طر ا���ت ذك ا��ء اذي ��� ظ�رھ�  إذا �زل, ود��ت و�<�زن ���رة أو �U�رة+�ل $ �5 +وف ا�رض ���

Cم ��د ا��+� ���<ر+� ا��س �7دوا��م , ا�را�Pت ا�� 2درھ� و���1 5��� �5 ��ك, ���رب ��� ���7 إ� +و��5
ِو�د@�9م و��ر�ون ِ َِ �و��ون ���� �5 �����م؛ , و��1ون أ�+�رھم, ��� و��1ون �����9م ِ��� �َو� :1و َ�:"	َ ْ ِ�ن ا���ء  َ َ ْ َ ِ

^�ل �.ء �. َ ٍْ َ �ظ��� +ُ ����5 ذك و�رف ھذه اJ��ت ا���ر  �5ن ���ر. �5ل ذك �ن آ��ت $ ا�و��� ا�� ���دل ��� 
�ظ�� �ن أ��7 ��� �َو�̂و�ُ�  ذك��� وأ<ذ ���� 2وة دا َ َ ,�����  .و+��� ��� ھذه ا

 وPذاء, وPذاء �1�� ا��وا��ت, و��ون ھذا ا���ت Pذاء (���ن, اذي ����� ا�رض إ<راج ھذا ا���ت: �ن آ���� ������

َوھو :���� �2ل $, أ<�ر ���� �7ن ذك �ن �+�9ب آ����. �5و �ن آ��ت $, �ن ��� و+� ا�رض َا�ذي �د ا�رض  َُ ْ ََ ْ ++ ِ
َو�	 َ ًل /��� روا�. وأ:��راَ َ َ َ َ َ َْ َ ِ ِ إذا , أ���را +�ر��: ����, ���دون، �د ا�رض و+�ل 5��� روا�� وأ���را و��) ���م َ

  .و+�ل 5��� ��) ���م ���دون, وإذا ��ء أ�Pرھ� ��ء أ+راھ�

� ك أ�-� أ<�ر �����7ذ��� �ْو�ن :���ت ا���ت �5 2و ِ ِ�ل ا�A�رات َ َ َ + ) ُ
َ�ذ�ك و�<رج �م �ن �ل ا�Cرات: ����  ِ َ َ 

َ:6رج ا��و�� ْ ُْ َ ُْ , ا�� ھ� ا�م وا�دة وا�رض, وھو ھذا ا��ء, ا��1ح ��ء وا�د. وإذا ھو ��ء وا�د, ا �زل ا��ءإذ ِ
�<���� ازھور , ا�����ت �4 ا<�)��5 �<���� �5 أ�وا��� و�4 ذك �<رج $ أ�وا�� �ن ھذه, وا�م وا�دة, �5��1ح وا�د

M9روا�� .واط��49 وا�Pراض واط�وم وا�وان وا��َ ْ ٍ���ء وا�د ُ ِ َ ٍَ و�ذك أ�-� +�ل $ , و���ت �ن ���ن وا�د ِ
�<)ف �� ���1 �ن +وف , �1�ت �رة وا�دة �Uذت ��ذا ا��ء ا���رك �دة طو��� ���ث إ��� إذا, ���� 5�� ا�ر��

�� ����ج إ� ������ ا ,ا�رض�P ��T5�1�.  

�� ,@ ���ط ��� او�ف, ھذه اJ��ت ��� ����ر ��� و����ر، وآ��ت $ ا�و��� �C�رة �5ر��5 �ذك أن ر��� ������ ��ب 

��� و+� ا�رض �1ول ��ض ا��راء: و�ن أھ��� ���� $ ����� ��:  

 إ�ـ� آ�Aر �ـ� N:ـ= ا�ـ�"�ك  �I�ل /ـ. :��ت ا�رض وا:ـظر 

 ��Iـداق ھـ. ا�ـذھب ا����ك  ��N6ـ�ت ��ـون �ـن ���ن 

 �ـIن � ��ـس �ـ� �ـر�ـك  �"�  Cب ا�ز�ر�د �ـ�ھـدات 

��ون ,��Cل ا�����ت ا�� ���ت ��� ا�رض �� ����و��� ھو ھذا ازھر وھذا ا�ور, واْ وأن ��ك ا��ون ����7 �ن , ^
وأ��� , ��ظر إ��� ھ� ا�� ����M و���1ل �ن: ��<��ا��ن ا, أ��� �����: أي, وأ��� ��<��ت. �ن 5-�: أي ,+�ن

��� 2-ب از�ر+د .���-2 :������وع �ن ا���دن : ����, ����� ����7 �ن از�ر+د .أي ������1 وأ�����P ا�� ����د 
�س � �ر�ك .ا�C��� ا�� ���<رج �ن ا���ر �  .����د �7ن $ ���

� و�ر5وا أ�-� أ��, و���ل �ظ��� و+)� و��ر���9, ا�و��� �ر5وا �ذك ���ل 2درة ارب T5ذا ��7ل ا���د آ��ت $ ���

c����, �5��9ذ ���دو�� و�<��ون ا���دة � ,و��رد �رزق ا���د و�����م و����رف 5��م, و�ده ھو اذي ��رد ��<�ق وا
�ظ��� ھذه �ن آ��ت $. و��دون ��1و��م ��� �وى $ ���  .ا�� �دل 

  

  ���ن ذ�ر 4N� ا�ر�د وا��رق

  

  ��م $ ار��ن ار��م 

��ن وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ� و���� أ+���ن��  . ا��د & رب ا

  :  �5 ��� ار�د وا�رق-ر��� $ ����-�2ل 

��د $ �ن او�د �ن : أ�و أ��د �2ل�د��C : �د��C ا�ن أ�� �ر�W �2ل: �د��C إ���ق �ن أ��د ا��ر�� �2ل: �2ل ��Cد�
���� و��م-أ��2ت ��ود إ� ا���: ���ر �ن ���ب �ن ���د �ن +��ر �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل $ ��� - 

�2وا 75<�ر�� �ن ار�د �� ھو؟ . T5ن أ����7ن �ر��5 أ�ك ��� وا�����ك, إ�� ��7ك �ن <��� أ���ء! �� أ�� ا�1�م : �15وا
��5 ا�وت : وا�2, ��� �<�ر�ق �ن ��ر ��وق ��� ا���ب ��ث ��ء $, ��ك �ن ا�)��9 �و�ل �����ب: �2ل
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�2وا �د2ت . إذا ز+ره ��� ����� إ� ��ث أ�ر, اذي ���4 5��؟ �2ل ز+ره ا���ب .  

-��ك ر��� $ �����د��C ���د �ن �ز�د �ن +و��ر �ن ا: �2ل, �د��C +دي: �د��C <��ل �ن أ�� را45 �2ل: �2ل :
ِو���c ا�ر�د ���ده  ِ ْ َ ْ + ُ ) َ ُ َِ   . ��ك ���� ار�د و�و�� اذي ���4 ������: �2لُ

ا�ن أ�وع �ن �د��C ����ن �ن ���� �ن ���ل �ن : �د��C أ�و ���م �2ل: �د��C ا��W �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل
  . ا�رق �<�ر�ق ا�)��9: ر���� �ن ا���ض �ن ��� ر-� $ ��� �2ل

��رو �ن ���د �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل ��Cق �2ل: �د���إ ��Cرو �ن ���د �2ل: �د�� ��Cن : �د��د��C أ���ط 
�<�ر�ق �ن ��ر �7�دي �)��9 : ���ت ���� ر-� $ ��� �9ل �ن ا�رق؟ �15ل: ا�دي �ن ���ر �ن أ�� ���و�� �2ل

  . �ز+رون �� ا���ب, ا���ب

�د��C :  �2ل-ا�ن �����ن :  ����-�د��C ���ر : �د��C أ�و ���م �2ل: �د��C إ���ق �ن إ�راھ�م �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
���ت ��7ل �ن : ��ت ��د أ�� ا+�د 5+�ء ر�ول ا�ن ���س ر-� $ ����� ����ب إ�� ��5ب إ��: أ�و �C�ر �2ل

�5ر�د, ار�د وا�رق :M�ر  . ا��ء: وا�رق, ا

�: �د��C أ�و �ذ��� �2ل: �د��C ���د �ن ز�ر�� �2ل: �2ل��� �ُ�ر��م : �د��C ����ن اCوري ر��� $ ���� �5 2و ُ ِ ُ
ًا��رق 6و/� وط�	�  َ َ ْ ْ ََ ً َ َ   . وط�4 ��1�م, <وف ����5ر: �2لْ

�د��C أ�و �وا�� �ن �و�� ا�زار �ن ��ر : �د��C ا�ن أ�� ا�وارب �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل
  . ��� ��وق ا��دي ا�Aل ��دا�9, ار�د ��ك ��وق ا���ب ������M: �ن �و�ب �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل

���ر �ن أ���ط �ن ا�دي ر��� $ ����: او�د �2ل �د��C ا���ن �ن ��� �2ل�د��C : �2ل ���ُو���c : 2رئ  ) َ ُ َ
ِا�ر�د ���ده وا��
�P� �ن ��4�6  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُُ َ َ َْ َ ْ َ ْ +ِ�  .  �ر�د أن ��طرار�د ���ره ��7ره ���: وار�د ھو ��ك ��1ل 

: �د��C ��1وب �ن إ���ق ا�-ر�� �2ل: �د��C ا���ن �ن ��د ا�ؤ�ن �2ل: �د��C أ��د �ن ���د �ن أ��د �2ل: �2ل
ار�د ��ك �و�ل �����ب ��و�2 ��� : ���ت ��ر �ن �و�ب ر��� $ ���� �1ول: �د��C �رب �ن �داد �2ل

  . � T5ذا ا��د C��� ��-Pرت �ن 5�� ا��ران وھ� ا�وا�ق ا�� رأ��مT5ذا <��ت ����� ��ح ��. ��وق ا��دي ا�Aل

��د $ �2ل: �د��C أ��د �ن ��ر �2ل: �2ل ��Cود �2ل: �د�ن �ن ا�����د��C أ�و أ���� �ن ��د ا��ك �ن : �د��C ا
�ب ������M ار�د ��ك ��دو �ز+ر ا��: ا���ن �ن ا�دي �ن أ�� ��ك �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل

  . وا����ر

��د $ �2ل:�د��C أ��د �ن ��ر �2ل: �2ل ��Cھ�� �2ل: �د���د��C ����ر �ن أ��� �ن أ�� ��ران : �د��C أ�و ���� ا
  . إن دون ا�رش ��ورا �ن ��ر �41 ���� ا�وا�ق: ا+و�� �2ل

��د $ �2ل �د��C أ�و ��ر �ن أ�� ط: �2ل ��Cر �2ل �د����� �ن ���م �ن +و��ر : �ب �2ل�د��C أ��د �ن  ��Cد�
  . ا�رق ��ك ��راءى: �ن ا-��ك �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل

��د $ �2ل: �د��C أ��د �2ل: �2ل ��Cم �ن را�د �2ل: �د�إ�راھ ��C�2ل: �د ���أ�و ر� ��Cد : �د���د��C ���د �ن 
��ب ر��� $ ���� ار�د ��ك �ز+ر ا���ب : �ل2: ا+��ل �ن �ط�� �ن ��ر �ن �و�ب ر��� $ ���� �2ل

ز+ر ارا�� ا�C�ث ا�Aل 5�-م �� �ذ ��� وا�رق ����ق ا��ك ��رق وأ��ر ���د ��ده و ظ�ر �ھل ا�رض 
��1وا .  

��د $ �2ل: �د��C أ��د �ن ��ر �2ل: �2ل ��Cب �2ل: �د�أ�و �ر ��Cن: �د� �د��C ا�ن 5-�ل �ن �ط�ء �ن ا��9ب 
�ن ا���ء �ن أي ��ء ھو و�ن ا�رق : ���ر �2ل �أر�ل ا�ن ���س ر-� $ ����� إ� أ�� ا+�د ��7

أ�� ا���ء ���T5 �ن ��ء ���وف، وأ�� ا�رق �5و ��F ا��ء وأ�� ا�وا�ق �5<�ر�ق �ز+ر ��� : وا�وا�ق؟ �15ل
  . ا���ب

��د $ �2ل: �د��C أ��د �2ل: �2ل ��Cد� :�> ��C�2ل: د �ن <داش �2ل�د ��������ن �ن را�د ا ��Cن �ن : �د����� ����
��د ا��ك ر��� $ ���� وا2ف ��ر�5 و��� ��ر �ن ��د ا�ز�ز ر��� $ ���� إذ ر�دت ر�دة 5+زع ���� 

���ر �ن ��د ا�ز�ز ر��� $ ��� �ف و ھذه +�ءت �ر��� �5�: �����ن ��� و-4 <ده ��� �1دم ار�ل �15ل 
  . +�ءت ��<ط�

��د $ �2ل: �د��C أ��د �2ل: �2ل ��Cدي �2ل: �د�4 ا��ر��د��C أ�و ��ر �ن : �د��C أ�و ��د ار��ن ���د �ن ا
���ش �ن ا�ذري �2ل ����� ��ر �ن ��د ا�ز�ز ر��� $ ���� ��ر�5 إذ ��1ت ر�دة Cم �ر2ت، Cم أر<ت أ��Cل 

��ر �ن ��د ا�ز�ز ر��� $ ���� �15ل5ر45 �����ن رأ�� إ: ا�زا� �2ل ���ر �� :  �ھذا و$ ا��ط�ن �15ل 
  . c��75 و$ �5 ا�و�ظ�: أ��ر ا�ؤ���ن إ��� ���ت �س ار��� �5�ف و ���ت �س ا�ذاب �2ل

��د اوا�د �ن ز��د �ن ا�+�ج �ن أرط: �د��C ���م �ن ا��Cم �2ل: أ<�ر�� أ�و ���� �2ل: �2ل ��Cأ�و : 7ة �2ل�د ��Cد�
 إذا ��4 ار�د -��� و��م��� $ �-��ن ر�ول $ : �طر أ�� ��4 ��م �ن ��د $ ��دث �ن أ��� �2ل
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  . ا��م @ �U� ����1-�ك و@ ������ ��ذا�ك و����5 �2ل ذك : وا�وا�ق �2ل

: �ن �C�ر ���ب ا��ري �2ل�د��C أ�و ا�-ر ���� : �د��C ا�-�ل �ن ا���ن �2ل:�د��C ز�ر�� ا��+� �2ل: �2ل
��د ا�ر�م �2ل ��C�2ل: �د ������ط�ء �ن ا�ن ���س ر-� $  ��Cم: �د��و ����إذا : �2ل ر�ول $ ��� $ 

  . ����م ار�د �5ذ�روا $ ���T5 @ ���ب ذا�را 

ن ��د $ �ن از��ر �ن أ��� �د��C أ��ب �ن ��ك �ن ���ر �: �د��C أ�و ���ر �2ل:�د��C أ�و ��ر �ن ��دان �2ل: �2ل
  . ھذا و��د �ھل ا�رض: أ�� ��ن إذا ��4 ار�د 2ط4 ا�د�ث و�2ل

  . �د��C ���� �ن ��دة 5��� 2رأت ���� �2ت �د�Cم ا�1رئ : �د��C او�د �2ل: �2ل

�ن أ��� �ن +ده ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل: �2ل �����ر �ن ��� : �د��C ���د �ن را�د �ن �����ن �ن  4�
����ن : �15ل �� ��ب ر��� $ ���� �ن �2ل ��ن ���4 ار�د. ا<ط�ب ر-� $ ��� �5 ��ر �����75 ر�د و�رق

�و�5 ��� ��ون �5 ذك ار�د ���15 �C(C ����> ��9 �ن(��5و5��� Cم 1�ت ��ر �ن : �ن ���M ار�د ���ده وا
�ردة : �� أ��ر ا�ؤ���ن �� ھذا �2ل: ردة 2د أ���ت أ��� C75رت �15تا<ط�ب ر-� $ ��� �5 ��ض اطر�ق، T5ذا �

������ن �ن ���M : �ن ��4 ار�د �15ل ��ن ���4: ّأ���ت أ��� C75رت �5، �15ت إن ���� ر��� $ ���� �2ل 
�و�5 ��� ��ون �5 ذك ار�د ���15 �5و5��� �2ل �C(C ����> ��9 �ن(�  . ����و�� ��� �1و��5) أ�: ار�د ���ده وا

�د��C ا�ن +��ر �ن : �د��C �د�2 �ن <�د �2ل: �د��C ھ��م �ن ���ر �2ل: �د��C أ�و ار��4 �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
  . ����ن $ و���ده م ���� �����U�� :�1 أ�� �ن ��4 ار�د �15ل: ��د $ �ن أ�� ز�ر�� �2ل

�ن ��د ا�ر�م : �د��C �و�س �ن ��د ا���� �2ل:  �2ل�د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن: �2ل ������د��C ����ن �ن 
��1: �ن أ�� أ��� ر��� $ ���� �2ل��ا��م @ �U� ����1-�ك و@ ������ ��ذا�ك و����5 : ����ب ا1ول إذا ��1ت ا

  . �2ل ذك

�د��C ���د �ن ���ب و2رة �ن ���ب �ن : ل�د��C إ�راھ�م �ن ���د �2: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل
��Cر ا�وا�ق �5  -��� $ ���� و��م-�2ل ر�ول $ : ���رة �ن أ�� �-رة �ن أ�� ���د ر-� $ ��� �2ل

  . �ن ��ق ا���� : آ<ر از��ن ��� ��1ل

��رو �ن ���د �ن أ���ط �ن ا�دي : �د��C إ�راھ�م �ن ���د �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل ��Cد�-� -ر��� $ ���
  . ا�وا�ق ��ر: �2ل

�ن +و��ر �ن ا-��ك : �د��C ا��W �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل �Cر��ُو�ن آ���� �ر��م �د��C أ�و ��د ار��ن ا ُ ِ ُ َ َِ ِ ِْ
ًا��رق 6و/� وط�	�  َ َ ْ ْ ََ ً َ َ  . �وا�ق، واط�4 اU�ث واودق وا�طرا<وف ا: �2لْ

  

ْأو :���� ھذه اJ��ت وا�CJر ����م �ن ار�د وا�رق وا�وا�ق 2د ذ�ر $ ذك �5 ا1رآن �2ل �N�ِب �ن ا����ء  َ َ + ) ََ ِ ٍ َ
ٌ/�� ظ"��ت ور�د و�رق ٌْ َ َ ْ َ َ ٌَ ُ ُ ِ +�ل ذك . ور�د و�رق. ��ون �ن آ�Cر ا��ب اذي ھو ا��ب ا������C  اظ���ت ا��5ذ�ر ِ

����15�ن (C�. ���� ب�م ��ن ھو �5 ظ���ت و�5 ���C� م أن����و5��� ر�د  ��ب ������C: أ<�ر �C� ��7ل ��ط�ق 
 وإذا ا�ط�7 ا�رق �و�2وا @ <طوة، و�رق وھم ����9ون �5 ھذه اظ���ت إذا �رق ا�رق ��وا ���� ��وا 2د�� ��وا

و@ �درى �� ھذه اA-�ءة، وھذا ار�د � �وت �د�د ���ث أ��  �5ذا ا�رق �-�ء إ-�ءة ظ�ھرة،. �درون �� أ����م
  .����9 و���د ا<وف ��� ��د�� ��ون 5�� �وت �د�د ��1ق أو �و2ظ �ن ��ن

ُو�ر�ل :$ ����، �2ل ������زل �ن ھذا ا���ب، Cم ��رق �ن ��ء  أ�� ا�وا�ق ���T5 ��ب ِ ْ ُ ُا�Nوا�ق /��Nب  َ ُ َ +ِ َِ َ
َ��� �ن ���ء وھم ���د�ون /. � وھو َ َ ُ َ ُ َ َ َُ َ ُ ِْ + ِ ُِ ْ َ ِ�د�د ا����ل ِ َ ِ ِْ ُ َ

�� ذ�ر أ�� ذ�ر ار�د �2ل : c��ُو� ) َ ُ َ  ��P
ُا�ر�د ���ده وا�� َ ِ ِ َِ َْ َ ْ َ ْ +ِ ُ
ِن ��4�6ِ� ِ َِ ْوإن �ن �� ھو، و�ن دا<ل �5 �ل ��ء ار�د ���M �4 �و�� +��دا @ �دري. ����ون: أي ْ ِْ ِ +�.ء إ?  َ ِ ٍ ْ َ

ِ���c ���ده ِ ْ َ ُ ) َ ُِ .  

إذا  .����ون <و�5 �ن $، وأ�� �ر�ل ا�وا�ق 5���ب ��� �ن ���ء: وا�)��9 �ن <���� أي 75<�ر � ��7���M ���ده،
�ن ا��ب ا��دة، و2د ��زل  أ���ت ���T5 �<رق �ن أ����� و��ر�2 ��� ھو ���ھد، و@ �درى �� ھ� إ@ أ��� ��ء

���رون ���� و�+دو��� ���� �د�دة ��ر��9�� 2و��؛  ���ن، و�4 ذك ��Uرس �5 ا�رض 2د��� ا�A��ن �5��1 �
  .���7 �ر���� $ ���� و@ �درى �ن أ�ن

�ُو�:زل :و�5 آ�� أ<رى �1ول $ ��� ) َ ُ ُ�ن ا����ء �ن ���ل /��� �ن �رد /��Nب �� �ن ���ء َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ +َ ْ ْ ْ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ َ ٍ ِ ُو�Nر/� �ن �ن ���ء  ِ َ َ َ ْ َ ََ ْ ْ ُ ُ ِ
ُ���د َ ِ �:� �ر � �ذھب �����Nرَ َ ْ ُ َ ْ َ ََ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ

ھذه ���f ھذه ا��ب ��� ��ون ����7 +��ل، �7ن ا���ب ا����Cف  وأ<�ر ���7 �ر�ل 
ُو�:زل +�ل ) َ ُ ٍ�ن ا����ء �ن ���ل /��� �ن �رد َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ +ْ ْ ٍَ ِ أ����� ��ون ���را  ����ل ذك ا��ب ��� �رد ���ر أو �U�ر؛: أي ِ
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  .أو ��ر ا��م �U�را ��� ��ون �رأس ا���ر، وأ����� ��ون �U�را ��� ��ون ���ر ا�Uم

إذا �زل �+�د ��� و+� ا�رض �ن . C� �5�ر �ن ا�)د ا��ردة ���ھدوأ����� ��زل ا�طر ��+�دا ��زل +��دا ��� ھو 
��� 2د ��ون ھ��ك +��ل �ن �Cوج. ا�رض و���1 �دة ��را أو أ��را وھو �Cوج ��� و+� ا�رض �دة ا�رد 5��را�م 

  .��� ھو ���ھد؛ اذي أ��7 ذك ��� ھو $ ���� اذي ھو ��� �ل ��ء 2د�ر

 :��T5 2د ��ون -وءه �د�دا وذك �2ل ��ھد �5 ا���ر و�ن �س �د�د ا-وء، وأ�� �5 ا��ل�5�رق -��ء ���ھد �

ُ���د َ ِ�:� �ر � �ذھب �����Nر َ َ ْ ُ َ ْ َ ََ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ
  .دري �� ������ �. �ن �دة -و�9 -��ؤه �ن �د�� ���د �<طف ا����ر: ���ؤه ���� 

ا���ب ��7ر $ ���� 5��ون �ن آ�Cر ز+ره ھذا ا�وت ا�د�د، و+�ء �5  +�ء �5 ھذه ا�CJر أن ار�د ��ك �ز+ر
ا�وت  أن ��� �<�ر�ق ��وق ��� ا���ب، وأ�� إذا -رب ھذا ا���ب ��ذا ا�<راق ��4 � ھذا ��ض اروا��ت

Jم ا��ذي 2د ا�CJر أ�� ر�M، أن ھذا ار�د  و�ذك +�ء �5 ��ض. ذان �ن �دة �و��ا�د�د اذي ھو ھذا ار�د ا
  .اذي ���4 �ن ���د و�ن 2ر�ب ر�M �د�دة ��ون �ن آ�Cر �و��� ���ب ا�وت ا�د�د

���� أ�� �ن آ�Cر : ار�د �<راق أو أن ار�د ر�M، وأن ا�رق ��� ��1ل ھ�ذا +�ء �5 ھذه ا�CJر أن ار�د ��ك أو أن
��ا������ون أن  �5 ھذه ا�ز��� �د�� ا�����ون. ا��ب 5����ل ���� ھذا ا�رق إذا -رب ا���ب ك �ذه-رب ا

وا�طد�ت إ�داھ�� ���<رى �5ن آ�Cر ھذا  ار�د ھو أCر ا����ك ا���ب ��-� ���ض؛ أن ا������ن إذا ������1
  .ا@�طدام ��دث ھذا ا�وت

ا�رق و�وت ار�د؛  -وء:  إ�داھ�� ���<رى 5��ون ��� ھذا ا-وء ������دث ھذا ا�رق اذي ھو ا����ل و�ذك
��� ھذا . ����� ���<رى ��� �ن آ�Cر ���دم ا������ن إ�داھ�� ���<رى وا����ك وا�دة ��(����ن أن ��ون ذك 

��(��M أو ز+ر ا��ك وإ@ �CJ�5ر ا�� وردت �5 أ�� �وت ا��ك أو �وت ار. ���� ا�وت؛ ار�د وا�رق أ�� 
��� ذك ��<�ر��1 ��(�  .ھو ا����د وأن ا�طدا�� 

ا+و أن ا��ب ��ون 5و�2م، و��ون ����م، و2د �<ر��2 اط�9رة؛ ��ون �4 و�ط  ���ھد اذ�ن �ر��ون اط�9رات �5
�����و@ ���ون ���ء ��ض  ا��را��� ا������C ا�� ھ� ��+�ل و@ ��س اط�9رة ���ء إ��� ھو ��Pم ��-� إ� ا

اط�9رة ��ذه ا��ب م �ظ�ر ���� �وت �4 �دة  �ن ارطو�� ا�� ��زل �ن ھذا ا�طر، وإذا ا�طد�وا؛ ا�طد�ت
و���ھد و���ھدون . �وت ار�د �4 أ��� �<ر��2 ��ر�� و��طدم 5��� ��رھ�، @ �ظ�ر �� ھذا ا�وت اذي ھو

  .<رى و@ ���4 ذك ا�وت إ��� ����� أھل ا�رض����1)ن و����ق إ�داھ�� ��� أ�-� أن ا������ن

� ھو اذي �ر�ل . أ<�� ����م �ن ذك �5رف �ذك أن �� �1و� ھؤ@ء �س �ط���1 �وا42 �5 �ل ��ل، �ل ا��ر��� $
ا-�� ا�طر و���4 ���� ھذا ا�وت، و�رى ���� ھذا ا�رق، وم ��-M ���� و ھذه ا��ب و���C ،��9م ��زل ���� ھذا

ذ�ن ���ھدون ��ره 5و�2م أو ����م أو �ن 5و�2م �����ھدة��.  

 ھذه ا��ب ��ذه اط�9رات، @ ���ھدون أ��� ���رق وأ��� ���دد �ل ھ� ��� ھ� �<ر��2 و�ذك أ�-� إذا <ر2وا

� إ� اط��رون و@ ���ون ����7 ��ر2ت، Cم ا+���ت ��د ذك د�ل ��� أ��� ���ر ��� ���ء��� $ ��� أن ���7 
  .اذي ����� ا���ن اذي 2در $ أ��� ��زل 5��، أو ��زل 5�� ��ءھ�

�ظ���، وأن ا�A��ن ���� أن �����ر ��� �راه �ن ھذه اJ��ت ا�و���، و���� أن ����ر  @ �ك أ�-� أن آ��ت $ ���
���5 .(C� د � إن ھذه: 1�5ول�� �����ا��ر��9�� ا��  � ��روھ� أ��� �Cل 2ط�� ا�د�دا�وا�ق ��� ذ�رھ� اذ�ن �Cروا 

�������ن، Cم إذا �زت <ر2ت �� أ�ت  �� .��>�أ��� ا�<�� 1�5�م ا�<�� ����ن ��ق ا�<�� إ�  2د ��زل ��� و�ط ا
  .ا�رض ��� ���ء $ أن ��ون ����ن، Cم ��د ذك ��Uرز �5

��إذا �زت ��� ا�C�ن وا�2�ن 2ط�ت ھذا ����ن، و2ط�ت اJ<ر  ��م�ذك أ�-� 2د ��رق ��ض ا��<�ص اذ�ن ��زل 
�����ذ �ن  �ك أن ھذا ��� �ن آ��ت $ ا�و���، وأن ��� ا�A��ن أن ��دق �L��ت $، وأن @. �ن ���� ��� ���ء $

�)��9 �ن <����؛ �ن ار�د ���ده وا ����ن �ن ���T5 :Mذا ����� ار�د ���� ��� M��M ا�)��9 1�5ول. P-ب $
M��� ذي  .ار�د ���ده $ أ<�ر �7ن ار�د ���M ��5ن ���M ا

�U� ����1-�ك و@ ������ ��ذا�ك و����5 �2ل ذك، T5ن ھذا �ن  ا��م @: وإذا ����� ھذه ا�وا�ق �����ذ ��& و�1ول
 أو ا�U�ر وإر��ل ا�Cوج ���� �ن P-بھذه ا�وا�ق وإر��ل ا�رق وإر��ل ا�رد ا���ر  إر��ل: P-ب $ ����

��ون �5 ذك ��رة و�و�ظ� ����ظ�ن، ���� ����� �ن ���ه أو ��ز ������5ر �ذك و��<ذ ���� آ��ت  $؛ ��ز
  .����ت

د ���ل 2درة $، و���وا �ظ��� و+)� و��ر��ءه وأ�� <�ق �ل ��ء؛ @ �1در أ� و ���7وا �5 آ�� وا�دة ���� ���وا
��� ���� �6َ"ق :أن �<�ق �Cل <��1 ��� �5 2و َ َ

ْا����وات ��Mر ��د �رو:�� وأ��� /. ا�رض روا�. أن  َ ََ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ +ِ ِ ٍ ِِ َ ْ ْ ََ َ َ ِ ْ���د ��م  ِ ُ َِ َ ِ
ٍو�ث /��� �ن �ل دا�� ِ ِ+ َ َ ََ ْ) ُ +
َھذا :ادواب Cم �1ول �����ن ھذه : ����  6ِ"ق � /Iرو:. ��ذا 6"ق ا�ذ�ن �ن دو:� َ ِ ِ ِ ُِ ْ َ + َ َْ َُ ََ ََ ُ َ ِ + .  

�ء �<�1و��، @ �! $ ����؟ ��ذا <�ق ا�<�و2ون �ن دون: أرو�� ��ذا <�ق اذ�ن �ن دو�� ����. ھو <�ق $ ��� ھذا
�<�1ون ��و-� @ �1درون ��� ذك، وو ا+���وا ��� أن �ر��وا  وو ا+���وا @ �<�1ون ذرة أو @ �<�1ون ذ���� أو @
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م  وو ا+���وا ��� أن ����وھ� إذا ھ�+ت م �1دروا، وو ا+���وا ��� أن ���9وا, �1دروا ار��ح إذا ���ت م �����
ق ا�ظ�م ������ و���� �ل ذك, و�ردوه ���دھم إذا أ��7ه $ �����1دروا، و@ ��� أن �و�2وه �>ق . ���رف ا�>�5

�ذه ا����ء ھو ا����ق ����دة.  

  .�وا�ل ا1راءة

  

  ذ�ر ا���رة وذ�ر ا�ر��ح

  

  ��م $ ار��ن ار��م 

�����ن، وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��  .  آ� و���� أ+���نا��د & رب ا

�  . ذ�ر ا�+رة: �2ل ر��� $ ���

: �د��C ا�ن +ر�W �2ل: �د��C ���د �ن ���� �2ل: �د��C أ�و ا���س ا���ن �ن ��� �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
��د : أ<�ر�� داود �ن أ�� ھ�د �ن أ�� �رب �ن أ�� ا��ود �ن أ�� ا��ود اد��� �ن زاذان أ�� ��ر �2ل ��� ���

ذك �رج ا���ء : �� أ��ر ا�ؤ���ن �� ا�+رة ا�� �5 ا���ء؟ �2ل: �ن أ�� ط�ب ر-� $ ��� �15م ا�ن ا�وا �15ل
 $ M�5 ز و+ل-و�����  .  أ�واب ا���ء ���ء ����ر-

��د $ �ن �ز�د ا��ري �2ل: �د��C ھ��م �ن ���ر �2ل: أ<�ر�� ا�ن أ�� ���م �2ل: �2ل ��Cد� :�Cب �ن أ�� �د��� �
 �����زة �ن ��د ا���� �ن أ�� ��رة �ن ���دة �ن ��� �ن ��د ار��ن �ن �Pم �ن ���ذ �ن +�ل ر-� $ 

���� و��م �2ل $ ��� ���  . ا�+رة ا�� �5 ا���ء �ن �رق ا���5 ا�� ��ت ا�رش : �ن ا

��� �ن ا��1C و�و�� �2@: �د��C او�د �2ل: �2ل ��Cد� :�Cن +��ر : � ��+�ب �2ل�د��د��C ا�ن ���ر �ن ا���ش 
�ن ا�+رة ��5ب إ�� ا�ن ���س : �ن إ��س �ن ���د �ن +��ر �2ل �7�� �������ب ���و�� إ� ا�ن ���س ر-� $ 

�����  . وأ�� ا�+رة ���T5 ��ب ا���ء اذي ���ق ���: ر-� $ 

��د $ �ن ��د ا�)م �2ل: �2ل ��Cد� :� ��Cر �ن ��ر �2ل: �ر �ن ��ر �2ل�د�� ��Cد �ن : �د�د���C أم ���د ��ت <�
  . ا�+رة ا�� �5 ا���ء �ن �رق ا�وام اذ�ن ����ون ا�رش: ��دان �ن أ���� ر��� $ ���� �2ل

��د $ �ن ���د �2ل: �د��C أ��د �ن ��ر �2ل: �2ل ��Cد �ن �دران �2ل: �د��� ��Cر��ن �: �د��د ا ��Cن ��ر �د
ا�+رة ��ب ا���ء : �د��C أ�و ر+�ء ا�ط�ردي �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل: �د��C ��م �ن زر�ر �2ل: �2ل

  . وطر��5 �ن ھ�ھ�� ��ب اد�ور �����ن و�����ر

زرق �د��C إ���ق ا�: �د��C أ�و ا�)ء �2ل: �د��C ھ)ل �ن ا�)ء �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل
�ن أ�� ���ن �ن ا-��ك �ن ا�زال �ن ��رة �ن ��� ر-� $ ��� و�9ل �ن ا�+رة �2ل : ��أ�واب ا���ء ا

  .  ���� ا��ء ا����ر ��� 2وم �وح-�ز و+ل-�ب $ 

 �د��C أ�و أ�وب ھ��م �ن �و�ف �ن أ�� ��ر �ن ��د $ �ن أ�� ��رة �ن او�د �ن أ��: �د��C ا�ن ر��� �2ل: �2ل
���� و��م-�� ����C ر�ول $ : او�د �ن ��د ا���� �ن أ�� ���م �ن ���ذ �ن +�ل ر-� $ ��� �2ل $ ���- 

  . T5ن �7وك �ن ا�+رة 75<�رھم أ��� �ن �رق ا���5 ا�� ��ت ا�رش . إ�ك ����7 أھل ا���ب: إ� ا��ن �2ل

  . ذ�ر ار��ح: �2ل


 ا��Aم ا�1�� أ��
 ار9�س از�� ا�-رة : �و ا��ن ���د �ن �ر��ن �ن ���م ا���5ري �2لأ<�ر�� ا��أ<�ر�� ا
أ<�ر�� أ�و ا�1�م ��د ا�ز�ز �ن أ��د �ن : أ�و ار+�ء إ�����ل �ن أ��د �ن ���د ا�داد إ+�زة إن م ��ن ����� �2ل

��4 اJ<ر ��� إ�دى وأر���ن ��د $ �ن أ��د �ن ���د �ن �5ذو�� 2راءة ���� وأ�� ��-ر أ��4 �5 ��ر ر
�د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن : أ<�ر�� أ�و ���د ��د $ �ن ���د �ن +��ر �ن ���ن ر��� $ ���� �2ل: وأر�����9 �2ل

�د��C ����ن �ن �ث �ن �+�ھد ر��� $ ���� : �د��C ا�ر���� �2ل: �د��C ���د �ن أ�� ز�دون �2ل: ا��ن �2ل
�� : �2ل M�ر  . +����ن وذ�با

�د��C ھ��م �ن ���� �ن �ط�ء �ن أ��� �ن ��د : �د��C ا�ن اط��ع �2ل: �د��C أ�و ���م �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
��75 ار��� �5���رات وا����رات . أر�4 ���� ر��� وأر�4 �ذاب: ار��ح ��Cن: $ �ن ��رو ر-� $ ����� �2ل

�  . ذاب �5�1�م وا�ر�ر وھ�� �5 ا�ر وا���ف وا��1ف وھ�� �5 ا��روا�ر�)ت واذار��ت، وأ�� ا

�د��C أ�و �وا�� �ن ��2دة �ن أ�س ر-� $ : �د��C ���د �ن أ��ن �2ل: أ<�ر�� أ�و ��د $ ���ود اوا�ط� �2ل: �2ل
���� و��م-�2ل ر�ول $ : ��� �2ل $ ���- ��+  .  ا+�وب �ن ر�M ا

���س �ن ���ون �2ل: �د��C ���� �ن ��دي �2ل: ھ�م �ن ��� ا��ري �2ل�د��C إ�را: �2ل ��Cزم : �د���د��C أ�و ا
ار�M ا+�وب �ن ا+�� وھ� �ن :  �1ول-��� $ ���� و��م-���ت ر�ول $ : �ن أ�� ھر�رة ر-� $ ��� �2ل

���س �5 ����� و5��� ���45- �ز و+ل-ار��ح ا�واM2، وھ� ا�� ذ�رھ� $   . ��+وا���ل �ن ا��ر �<رج ��5ر ��
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  . 5������ ���� �ن ا+�� �5ردھ� �ن ذك 

���س �ن : �د��C ���� �ن -ر�س �2ل: �د��C �و�� �ن ��ر �2ل:�د��C أ��د �ن +��ر ا���ل �2ل: �2ل ��Cد�
��C� ون���2ل: �2ل. � ���د��C �و�� �ن : ن �����ن �2ل�د��C ا����5 �: �د��C أ�و زر�� �2ل: �د��C أ�و ��ر ا�رذ

�2ل ر�ول : أ��ن �ن ����ن اCوري �ن �و�� �ن ا���ب �ن ��ر �ن �و�ب �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل
�ز و+ل-  �� أ�زل $ -��� $ ���� و��م-$ - M�ن ر� ��� � �ن ا���ء ��� �ن ��ء إ@ �����ل، و@ ��� $ ���

ِإ:� ��� ط�M ا���ء ��":��م /.  -�ز و+ل-م �وح ��T5 ط�U ا��ء ��� ا<زان �2ل $ إ@ �وزن و����ل إ@ �و ْ ُ َ +ْ ْ َ ََ َ ُ َ +َ ِ
ِا���ر��  َ َِ ��� ا<زان �2ل $ ْ M�ت ر�� ��T5 د��ٍ�ر�N cرNر �����  -�ز و+ل-و�وم  َِ َ َ ْ ٍَ ٍِ ِ .  

�د��C أ�و �ذ��� �ن ����ن �ن أ�� إ���ق �ن ��رو �ن ���ون ر��� $ ���� : �د��C ���د �ن ز�ر�� �2ل: �2ل
َ ��وا ھذا ��رض ��طر:�  ُ ْ ُ ٌ َِ ِ َ ََ �� �ذاب أ��م  -�ز و+ل-$ : �2لُ�/ c"�م �� ر��	��ٌ�ل ھو �� ا ْ ِْ ِ َِ ٌ َ َ ٌ َ ْ ْ َ َ ََ ِ ِ ُ َْ ���ت ار�M : �2لُ

����  . �ر45 ارا�� و���P ��ن ا���ء وا�رض، Cم �����1 

��د $ �ن ���د �ن ��: �2ل ��Cر �2ل: ران �2ل�د��ٍ����� : �د��C ����ن �ن P�ر وا�د �5 2و�: �د��C ا�ن أ��  َِ َ
  . �2ل ��ت ��� ا<زان و�� <رج ���� إ@ ��1دار ا<��م

��د $ �2ل: �2ل ��Cر �2ل: �د��إ��� :  �ن أ�� ���� �ن �وف �ن ��د $ �2ل�د��C ����ن �ن ��م: �د��C ا�ن أ�� 
��د �ن ار�M 2در <��م ���  . أر�ل 

�د��C ا�ن 5-�ل �ن ���م ا��ور : أ<�ر�� وا�ل �ن ��د ا���� �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل
�ز و+ل- �� M�5 $ - �م��� $ ���� و�-�2ل ر�ول $ : �ن �+�ھد �ن ��د $ �ن ��ر ر-� $ ����� �2ل- 

��د �ن ار�M ا�� أھ��وا ��� إ@ �Cل �و-4 ا<��م؛ 751ت أھل ا��د�� و�وا���م ��� أھل ا��-رة  ��� .  

�ن ��رو �ن ھ��م �ن ���م : �د��C أ��د �ن ���د ا1ط�ن �2ل:�د��C او�د �2ل: �2ل M��د ار��ن �ن �� ��Cد�
���� و��م-�2ل ر�ول $ : �ن ���س ر-� $ ����� �2ل�ن �+�ھد �ن ���د �ن +��ر �ن ا $ ���- ��� M�5 �� 

��ل أود���م  ��وا ��د �ن ار�M إ@ �Cل �و-4 ا<��م ���ل أھل ا�دو ��� أھل ا��-ر ��� �Cرأوه ��ر ��"/ُ ََ ْ َْ َِ ِ َِ ْ ْ ُ ً َ ُ ْ َ +َ َِ َ ِ
َھذا ��رض ��طر:�  ُ ْ ُ ٌ َِ ِ َ َ .  

�ن ��د ار��ن �ن ز�د �ن أ��م : �د��C ار��4 �ن �����ن �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل cأ�� ��Cد� �ر ����NرNٍ َِ َ َ ْ ٍَ
ً��و�� : �د�دة �2ھرة، �2ل ُ ��ر ��ظ���� �5��در��� و��و��� Cم ُ M�ر�����م م ��ق ���م أ�دا، وإن ���ت ا

  . �ذھب ��م �5 ا���ء Cم ����م ��� ارءوس

�ن �+�ھد : �د��C ���د �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل M�+� ن ا�ن أ���NٍرNر ����� �د��C ا�ر���� �ن ور�2ء  َِ َ َ ْ ٍَ
ًوA��:�� أ��م ��و�� �د�دة : �2ل ُ ُ + َ َ ٍَ َ َ ِ   . �������: أيَ

�د��C ا�ن 5-�ل �ن ا���ش �ن ���ب �ن : �ل�د��C ����ن �ن و��4 2: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل
���� -�2ل ر�ول $ : ذر �ن ���د �ن ��د ار��ن �ن أ�زى �ن أ��� �ن أ�� �ن ��ب ر-� $ ��� �2ل $ ���

  . @ ���وا ار����T5 M �ن روح $ �ز و+ل  -و��م

: �ج �ن ���د �ن ا�ن +ر�W �2ل�د��C �+: �د��C �و�ف �ن ���د �ن ���م �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �2ل: �2ل
: أ<�ر�� ��Cت �ن 2�س أ�د ��� زر�ق �ن أ�� ھر�رة ر-� $ ��� �2ل: أ<�ر�� ز��د �ن ��د �ن ا�ن ���ب �2ل

��7 ��ر���، و���7 ���ذاب 5) . -�ز و+ل-ار�M �ن روح $ :  �1ول- ��� $ ���� و��م-���ت ر�ول $ �
  . ���وھ� وا�7وا $ �ن <�رھ� و�وذوا �� �ن �رھ� 

��د ار��ن �ن أ�� ���م وإ�راھ�م �2@: �2ل ��C�2ل: �د �����س �ن او�د �ن أ��� �ن ا�وزا ��Cد� : ��Cد�
أ<ذت ا��س ر�M 5�7ل ��ر ���� ا�ن ا<ط�ب : ���ت أ�� ھر�رة ر-� $ ��� �2ل: ازھري �ن ��Cت ازر�2 �2ل

���� و��م-���ت ر�ول $ :  $ ���ر-� $ ��� �ن �و� �15ل أ�و ھر�رة ر-� $ ���-��C� 1ول�  .  

�ن ا�ن ���س ر-� $ ����� : �د��C أ��ن �ن �ز�د �2ل: �د��C ���د �ن ا���س �2ل: �2ل �����د��C ��2دة �ن أ�� ا
 ���@ ����وھ� ���T5 ��7ورة، ��T5 �ن �ن ���9 �س � �7ھل  -��� $ ���� و��م-أن ر+) �ن ار�M �15ل ا

 ��  . ر+�ت ا���� إ

���ت ا�ن +ر�W ��دث �ن �ط�ء : �د��C ا�ن وھب �2ل: �د��C أ��د �ن ���د �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �2ل: �2ل
 ����ا��م إ�� أ�7ك <�رھ� :  ��ن إذا ���ت ار�M �2ل-��� $ ���� و��م- أن ر�ول $ �ن ��9�� ر-� $ 

  . و<�ر �� أر��ت ��، وأ�وذ �ك �ن �رھ� و�ر �� 5��� و�ر �� أر��ت �� 

�د��C أ�و �وا�� �ن ��ر �ن أ�� ���� �ن أ��� �ن ��9�� : �د��C روح �ن ��د ا�ؤ�ن �2ل: �د��C أ�و ���� �2ل: �2ل
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����  .  ��ن إذا ا��د ار�U� M�ر و+�� -��� $ ���� و��م-أن ا��� : ر-� $ 

أ<�ر�� ��رو �ن ا��رث أن أ�� : �د��C ا�ن وھب �2ل: روف �2ل�د��C ھ�رون �ن ��: أ<�ر�� أ�و ���� �2ل: �2ل
�2ت �����ن �����ن �ن ���ر �ن ��9�� ر-� $  �Cر �د-����� و��م- ��ن ا��� : ا $ ���- ���P إذا رأى 

ا��س إذا رأوا اU�م 5ر�وا �� ر+�ء أن ��ون 5�� ا�طر، 75راك إذا : �� ر�ول $: ور��� �رف ذك �5 و+�� �15ت
ر�M و2د رأى 2وم �ذب 2وم �. �� ��9�� �� �ؤ���� أن ��ون 5�� �ذاب: رأ��� �ر5ت �5 و+�ك ا�راھ�� �15ل�

  . ھذا ��رض ��طر�� : ا�ذاب �15وا

��د $ �ن ��ر �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل ��Cن : �د���د ار��ن �ن ��دي وأ�و �2���  ��Cد�
��� �ن ز�د �ن �طرف �2ل���د �ن ز�د �ن  :�و ا����ت ار��C(C M أ��م ����ت : �2ل ��ب ر��� $ ���

  . ا�رض

���ت ��د ار��ن �ن ز�د : �د��C أ��c �2ل: �د��C ار��4 �ن �����ن ا+�زي �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �2ل: �2ل
 �َوھو ا�ذي �ر�ل ا�ر��ح ��را � -�ز و+ل- ر��� $ ���� �5 2و ً ُ َ َ ) ْ ُ َ َْ ُ ِ ِ + ِ�ن �دي ر���� ُ ِ َ ْ َ ْ َ َْ ��5�� ��� ا�رض : �2لَ

  . إ��� ھ� �ذاب @ ��M1. وا�+ر، وھذه @ ���� و@ ��M1 ھ� �1�م �س 5��� �ن ا<�ر ��ء

�ن �ط�ء �ن :  ���د �ن ���م �2ل�د��C �و�ف �ن: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �2ل: �2ل W�ن ا�ن +ر��د��C �+�ج 
�2ت ���� إذا رأى �<��� �U�ر و+�� ود<ل و<رج وأ�2ل -��� $ ���� و��م- ��ن ر�ول $: ��9�� ر-� $ 

��ل أود���م  ��وا ھذا ��رض : و�� �در�ن ��� ��� �2ل ����: �15ل, 5ذ�رت �: وأد�ر �15ت��� �Cرأوه ��ر ��"/ٌ َ َ ْ ْ ُ ً َ ُ ْ َ +ِ َِ َ ْ ََ ُ َْ َِ ِ ِ َ َِ َ
َ��طر:�  ُ ْ ُِ .  

�د��C ���د �ن +��ر �ن ���د �ن أ��� �ن �ط�ء : �د��C ا�ن ���ب �2ل: �د��C ���د �ن ��د $ �ن ر��� �2ل: �2ل
���� و��م-��ن ر�ول $  :�ن أ�� ر��ح أ�� ��4 ��9�� ر-� $ ���� �1ول $ ���- M�ر إذا ��ن ا�وم ا

7�� 5رد ذك �15ل : �2ت. - ��� $ ���� و��م-، T5ذا �طرت �ري ��� واU�م �رف ذك �5 و+�� وأ�2ل وأد�ر�5-

 .  إ�� <��ت أن ��ون �ذا�� ��ط ��� أ��� -��� $ ���� و��م

  

و�ط ا���ء ����7 2ط�� P�م  �+وم ا������ ا�� ��ون �5 ا���ء �5ا�+رة ھ� ھذه ا. ����� أو@ آ�Cرا �5 ا�+رة
  .���ز ��-�� �ن ��ض ������ �5 و�ط ا���ء؛ ���� ��� ���� ��9ر ا�+وم، و@

����>� ����إ��� �ن أCر M�5 : �ن آ�Cر أو �ن ���ب ا��� أو أCرھ�، و�ن �2ل إ���: �ن �2ل. ����� 5��� ھذه ا�CJر و
��ط�4 و�U�ب  ���� ��� ���� ا�+وم،. ا+واب أ��� �ن <�ق $ ���� �+وم <���1 ��� ھ� ����� ��ء، و�لأ�واب ا

اU�م؛ د�ل ��� أن اذي <�ق ھذه ا�+وم  و���� ������ ��-�� ���ض ��� @ ����ز ��-�� �ن ��ض ����7 2ط�� �ن
������آ��ت $ ��� أن ا�+وم أ�-� �ن �<�و���2 ا�+وم ا�� <���1 ا�����، ��5 �ن  ا���ر�2 <�ق أ�-� ھذه ا1ط�� ا

� و5������ �َوھو :�� 5��� ��� �5 2و (ا�ذي �	ل ��م ا�:�وم ����دوا ��� /. ظ"��ت ا��ر َُ َ َ َ ْ ُ َ َْ ُ َ +ِ ِ ِ ُِ ِ ُ َ َ B َُ ُ ِوا���ر َ ْ َ َْ
�م ھذه +�ل :أي  

  .ا�+وم، و+���� ھدا�� �م و�ذك ھذه ا�+رة

  

�� ا�ر��ح و��AIرھ� /. ا��ون���  

  

�ر���� $ ����، و��ون 2و�� و��ون  ار��ح ھ� ھذه ار�M ا��. وأ�� ا�CJر ا�� ��دھ� ��5 ����ق ��ر��ح ��� �����
�ظ��� ��� �5 ھذه اJ��ت.أ����� �ذا�� ھ�د�9 ����� و�ر���� $ ���� ر���، و�ر���� M�ن ������ .  و5��� ���

أن ��و+�وا إ�  ا��ن؛ ا��ن ا1د��� �+�ل �� �Cل ا�راع ���1ل ا��س، Cم �د��5 ار�M ��ث �ر�دون َأ��� �+ري ���
����+ومھذه ا��ن، و��ر5ون ��ف ���رون � أن �1ط�وا ا��ر، وو ��ن ا��ر ���رة أف ���و أو أ�Cر �1ط�و�� �.  

���� �َوھو :��� �5 2و (ا�ذي �	ل ��م ا�:�وم ����دوا ��� /. ظ"��ت ا��ر َُ َ َ َ ْ ُ َ َْ ُ َ +ِ ِ ِ ُِ ِ ُ َ َ B َُ ُ ِوا���ر َ ْ َ َْ
إذا أظ�م . �5 +� ا��ر وھم 

+�5�و+�ون إ�� ��ك ا����� ��و+� �Tذن $ و���رھ� ھذه ار�M،  م ا�)��ا��ل ��ر5ون ا+�� ا�� �ر�دون أ��� +�� ا
M�ر  .و�2ت وإذا ���ت ا

�ْإن ��I :�2ل ��� َ َ ْ ِ���ن ا�ر�c /�ظ""ن روا�د �"� ظ�ره ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َ َ ) ْ َُ ْ ََ ْ ََ َ  ھذه ا��ك ا�� ھ� �ن آ��ت $، ����� �5و اذي ����م ِ
M�را�� �د���5 ر��� ط���، وإذا ا��دت ار����T5 M �-طرب ا�����،  و�ذك أ�-� ��رھ� ��ذه ار��ح؛ ��ذه ا

  .أن ��+��م $ ���� و�<�5ون اUرق إ@

�َھو :�2ل ��� ِا�ذي ���ر�م /. ا��ر وا���ر ��� إذا �:�م /. ُ ِ ِْ ُْ ْ ُ + َُ ِ َ ْ َ َ ) َ ُ ) َ ُِ ْ ْ +
ِا�4"ك  ْ ُْ

َو�ر�ن ا��ن �5: أي  ْ َ َ ٍ��م �ر�c ط��� َ َ ) َ ٍ ِ ِ ِْ : أي ِ
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���ط���  M�ر ��َ��ء� َ َْ
ٌر�N�� cف  َ ٌِ َ��ء��� .�ن ر��ح ا��ر و�ذك ا��1ف ��� �����: ا���ف ِ َ َْ

ٌر�N�� cف   َ ٌِ ِ
ٍو��ءھم ا��وج �ن �ل ���ن َ َُ ُ ْ َ َ َ َ) ُْ ُِ ْ
 M�رج أ�وا+�، و�-طرب أ�وا+� ��� �ر��4 ��ذه ا��� T5ن ا��ر ��و إذا ا��دت ا

ُو��ءھم ��ر�ن أو أ�Cر ����7 +��ل ��� و+�� ار���ع ��ر أو ُ َ َ ْا��وج �ن �ل ���ن وظ:وا أ:�م أ��ط ��م َ ْ )ِ ِ ٍَ َِ ُِ َُ َ َ ُ ْ َ+ B َ ُ ْ ْ
أ��م �وف  

ُد�وا �Uر2ون َ َ� ��N"6ن �� ا�د�ن َ ) َُ َ ِ ِ ْ ُ َ   .و���ون �� ��ر�ون +

�َوإذا :و�1ول ��� ِ ُ���م ا�Cر /. ا���ر Cل �ن �د�ون إ? إ��ه َ + ُ َ َ ْ َ B B + َِ ِ+ َْ ْ َْ ُ+ ُِ �د�و�� �ن ا�و�Cن إ@ إ��ه؛  ذھب ���م �ن: أي ِ
+/"�� :إ@ $ و�ده َ ْ:���م إ�� ا��ر أ�ر�Cم َ ُْ ُ َْ َ ْ ) َ +َ ْ َ ِ .  

�ْأ/I�:�م أن �6�ف ��م ��:ب ا��ر أو �ر�ل �"��م :Cم �2ل ��� َ ْ ُْ ُ ْ ُ ْْ َ ْ ُ ْ ) َ َ َ َ ََ ِْ ِ ِ َِ َ َ َِ ْ َ
 N��ِ ْأم :Cم �2ل ً��َ َأ�:�م أن �	�د�م /�� ��رة أ6رى َ َ ُْ َ ُ ُ ُْ َ ًَ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ 

َ/�ر�ل �5 ا��ر ِ ْ ُ َ �/ c�4 �ن ا�ر�N�  م��"�ُ ) ْ ََ ً َِ َ ِ ِ ْ ُ Mْر �م ��� �4ر�مَ ُْ َ ُْ ََ َِ ِ �5��1ف ا�م �ن ْ  ��أ���ء ار�M، ار�M ا�د�دة ا
���ف ا���ف M�ف +�ء��� ر����دة ار��ح ا�د�دة ا�� إذا ا��دت ���د ا��ن أن �Uرق �ن  :ھ� �ذاب، و�ذك ا

��د�� �د�و�� و�ده د���5 � و@ ��+��م إ@ ��ر���� و���رھ�  $ اذي. د�ل �) �ك ��� أ�� ھو اذي ���رھ�. $ ���
  .��� ���ء، واذي +�ل ھذه ر<�ء، و+�ل ھذه ����2 ���� �د�دة اد45

 $ ���f ��� ا��ب و���رھ� ��� ��ث أن �ذك أ�-� ار��ح ا�� �5 ا�ر أي ��ون �ذا�� و��ون ر���، ��5ون ر���
�ُ� :�5 2و ًا�ذي �ر�ل ا�ر��ح /��Aر ����� + َ َ ُ َ َ ) ْ ُِ ِ ُِ َ ُ +

 ���� �َوأر�":� ا�ر��ح �وا c :و�5 2و َ َ َ ) َ ْ َِ َ َْ َ
��M1 ھذا ا���ب : أي 

� �ر���� �C�رة و���ره ��ث ���ء $��� .���� :�أر���� $  و2د �ر���� �ذا��، 15د.�Cور و�C�ر ا��ب �Tذن $ ���
���� ���د ��� �5 2و ����ذا��  �َأر�":� :��� ْ َ ْ �م ا�ر�c ا�	��م �� �ذر �ن �.ء أ�ت  َ�"�ْ َ َ ََ ٍ ْ ُ َ َ َ ) ْ َْ ِ َِ َ ُْ +�"�� إ?َِ َِ ِ ْ ِ�	"�� ���ر��م َ ِ + َ ََ ُْ َ

 

���� :���� �َ�ل ھو :أ5�د�� و�5 2و َُ ِ�� ا��	�"�م �� ْ ِ ْ ُ َْ َ ْ ْ   ���م �� أ�ط7 ����م ا�طر ورأوا ذك ا���ب ا��را�موذك َ

ُ ��وا َ
َھذا ��رض ��طر:�  ُ ْ ُ ٌ َِ ِ َ َ �َ�ل ھو :�2ل $ ��� َُ �� �ذاب أ��م �د�ر �ل �.ء ْ�/ c"�م �� ر��	��ا ��ٍ ْ ُ ) ٌ َ َ ٌ َ ْ ْ ََ ُ ُ ُ َ+ ٌ َْ ِ ِ َِ َ ِ ِ ْ

I�ِ�ر   ْ َ ِ��َر� ) َ 

  .ھذه �ن آ��ت $ ����. �د�ر �� �رت ���� ��� ھو ��2ل ��د��ر ��7ر ر���

ار�M ا�� ���7 �ن ا�رق : ا��� ��رت ����� وأھ��ت ��د ��د�ور : �2ل-��� $ ���� و��م-ورد أ�� 
  .���� أ��� ار�M ا�ذ�ذة ا�� ������ ��رح و��ر ���م ا���. ���م ا��� ���و���و

 ���و���روا  ا��زاب اذ�ن <��وا ��� ا�د���  ���7 ��ر �����، وذك �وم أن +�ء-��� $ ���� و��م-وأ<�ر ا
ْ/Iر�":� �"��م  :�زاب �2ل $ ����أر�ل $ ر��� ��� أو9ك ا� ا�د��� أھ��� ��� <�س؛ �� -�2ت ا��ل �7ھل ِ ْ َ َ َْ َْ َ َ

َر��� و�:ودا �م �روھ� ًْ َ ُ َ ًَ ُْ َ . �)��9 ���5ت �4�1 ا<��م و�ط�f ا��ران و��1ب ا1دور، �5م ���1ر �م 2رار إن �4 ار�M: 2�ل ِ
��د 75ھ��وا ��د�ور ا��  أ��. �ر5وا أن ھذا �ذاب �ن $ @ 2درة �م ��� ��1و��� 5ر+�واذك ر��وا ور+�وا، و ��5د

M�ر� ھ� ار�M ا�� ���7 �ن اUرب أر�ل $ ����م ا��� �ٍ/Iھ"�وا �ر�N cرNر ����� :ا�1�م �5 2و ِ َِ َ َ ْ ٍَ ٍِ ِ ُ ْ ُ َ .  

NٍرNر :ا�ذاب ھ� �ن ر�M ا�رق �ن: ا�ر�ر َ ْ ً����� �6رھ� �"��م ��= ���ل وA��:�� أ��م ��و�� َ ُ ُ + َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ٍَ َ َ ِ ٍ َِ ٍ َ َْ ِ َ +
َ/�رى ا��وم   ْ ََ َْ َ

�م أ���ز :6ل �6و��:I� ر��N ���/ٍ َِ َ ْ ُ َ ْ َ َِ َ ْ َ ُ + ٍَ َ إ��� �<ط��م و�ر��5م Cم ����1ون ��� : ��دق ���1، و2�ل ��1ب أ�دھم ��� َْ
� ا�� �<وف ��� ���ده ھذه �ن آ��ت $. رءو��م���.  

  

  ا�	�رة /. 6"ق اL:��ن

  

� �ن �ت أ�ظ�رھم إ �ن -رب ا���Cل ����ر ا��س وأ�Cر. �ذك �-رب ا���Cل. Cم أ<�ر ���7 �-رب ا���Cل
��� 2درة �ن أو+دھ� و<���1، وأن اذي أو+دھ� ھو  ا�<�و�2ت؛ ����روا و����وا �� 5��� �ن ا�ظ�ت و�ن اد@@ت

ق �م وا�و+د �م ھو اذي�>وو ��7ل و���ر ا�A��ن �5 أد�� ��ء �<ذ ��رة . أ�ط� �ل ��ء <�C �1م ھدى ا
رأى ا��ر وا�وا�ظو ��7ل 5��. أد�� ��ء إ� ا�A��ن ���� .و�و�ظ� �.  

اذي أ�ط�ه $ ھ���ن  C�5) إذا ��7ل �5 ھذا ا��ر. ِا����ء ا��م �5 <�ق ا�A��ن و�5 �����ل أ�-��9 و2د ��ن
ا<�ل وا��ر و�5 اط�ور �ل �5 أ�Uر ا�<�و�2ت؛  ا����ن �و+د �5 ا�A��ن و�5 ا�Aل و�5 ا�1ر و�5 ا�Uم و�5

اذي ر�ب ھذه . 2د ��ون ��رھ� ��دا أ2وى �ن ��ر ا�A��ن. �� ��ر و-� �U� 4رھ��5��. �و+د �5 ا��وض
ط�����1 و��� �ل  و 2رأت �5 �ر����� اذي �ذ�ره ا�ط��ء و�دة. اط��1ت @ �ك أ�� ��� �ل ��ء 2د�ر ا��ن �ن ھذه

��� ا�ظر إ� ا���رات وا����ز ا��ر، و���ل  ط��1، و�� ھ� ا���رة أو ا1وة ا�� �<رق ھذا ا�واء و���ل ���
رأ�ت �+�� ��ن ا���ر وا���ض وا��ود وا�<-ر.  

��د�� ������ ���� ھذه ا�+��ن ا ��<�� ا�A��ن ��� ��ره �ن <طر أو ��وه؛ ��Uض �����  �ذك +�ل $ ���
� أو ��ء �-رھ�؛ ���� +وھر ��� @ ��ل إ��� ��Pر أو �راب أو 2ذر أو 2ذى و�ط�ق +���� ��� �ل ��ن ���و
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ھذا ا��ر . ا�ھداب +�ل $ �5 أطراC� ��5ل ا�+��ن ھذه. �7د�� ��ء �ن ا��ر�� وا��واد و�� أ����� ط�ف ��C7ر
���1 �را�� ���ن ��� 2د ��زل  اذي ���ت 5��� �و+د �ن ��ن �ود ا�A��ن وھو �و+ود، وإذا ��ف ����T5 ���ت ��ر

���ن � ��ون و�2���ن ا��ر�� و��وھ.  

-رر أو 15دان 1�5وم ا�<رى �C  �5 ����1م ��ف +�ل $ �ل �<�وق ����ن؟ ��� 2د ��رض �Aداھ�� �رض أو
و���7ل �5 ��ل �ن 15د ا��ر ��ذا ��ون؟ ����� أن . ��ف ���ل ��ول ا��ر اذي ��رف �� اطر�ق، و���دي ��

  .ً� �ن �1وده دا��9، و����ج إ� �ن �1رأ ���� أو ��و ذكا��س، ����ج إ �رد إ�� ��ره ���ر ��

ارب اذي ���رف �5 ھذا ا�ون،  @ �ك أن ھذا ��� د�ل ��� أن اذي أو+د ا�A��ن وأو+د � ھذه ا�واس ھو
� �5 +�ل $ �: ����. ھذا ا��4 اذي ���ز �� ��ن ا��وات وھ�ذا أ�-� ���7ل ا�A��ن �5 �1�� �وا��، �5 ������

ا�5واه،  ا���� �د<ل 5��� ا�وت 5���ل �� ���ع ھذا ا�واء اذي ����ث �ن ھذه ا��ن و�ن ھذه ھذه ا�د��U ھذه
ا�وت �5 ھذه ا����4 و�5 ھذه  ��ف �د<ل ھذا. @ �ك أن ھذا أ�-� ��رة وأي ��رة. و�ذك �ن �ل ��ء � �وت

  اط��1ت Cم ���ل �� ا����ز ��ر��؟

م ��طق؛ ��� @أ� و��7ل �م ���4 �)�� �ن �و �����4 ���� ��� �ط���1  -� �ن 15د ا��U� �5 4ره ��ث أ�� 
������ ��و���4 �رف ا+�م 5��طق �� و���4 ا���� 5��طق  أ�� اذي �����T5 4 ���4 �رف ا�ف 5��طق ��. و�1و

���� أھ��، ��ر�5 ���ك ا��U ا�� ������ U� �5ره وو ��ددت���7 ��� �� ��ن ��C ،���  7م ����م ����ھ� ���5 �9�C ،�9م. 

 

�C �ن ��ره و��ر: �����Cھؤ@ء �����ون ��ده ���ر��� ا����، وھؤ@ء  و ��ن إ���ن ط�) �5 ا��� ا��C�� أو ا
��ر ���ن أو  �����ون ��ده �������، وھؤ@ء �����ون (C� ك<�س ��رة ���، وھو ��ده ���U أ+����، وا���ر ��� ذ

��د ھؤ@ء ��T5 �) �ك ����م ��ل ���4 �و�� �ن ����د ھؤ@ء و�� ��ھذه ا��Uت وھذه  ھؤ@ء و�و�� �ن ھؤ@ء، أو ��
ھذا . ���ء وإ��� ���ر ��A��رة ا�� ���م ��� ا�راد أ�� إذا 15د ھذا ا����T5 4 @ ��طق. ا��+�ت؛ ��� ������ و�ط���1

��� 2درة��رة و�و�ظ� د@ �� و��� أ�� اذي أ�طق �ل ��ء ��� $.  

� ھذا ا���ن �5 دا<ل ا�م ���رك و��وغ ھذه ا�روف ا�� ��ر�ب ���� ھذه +�ل. و��7ل أ�-� �ر�� ا���ن��� $ 

���ن ��ذه إ��� ھ� �ر��ت ھذا ا ا����ت وھذه ا��Uت �ل ا��Uت، وو ���ت ���9 �U أو أ�Cر إ��� ��و��P ھذا ا���ن
  .@ �ك أن ھذا أ�-� ��رة و�و�ظ�. ا�روف

�وا�ظ و5��� ذ�رى �ن �ذ�ر و�ن ا��ظ  T5ذا ��ن ھذا �5 ا�A��ن، �5ذك أ�-� P �5�ره �ن ادواب وا��رات 5���
  .و�ن أ�Cر ا��س @ ���1ون

  

  ذ�ر ا���م وا�	�ر /. �	ض �6"و �ت � �	���

  

  . أ�-� �ظ� و��رة�ذك أ�-� �1�� ا�<�و�2ت 5���

��ْو�ن :�ر���� $ ���� ��� ���ء ھذه �ن آ��ت $ �ر ��� ذ�ر ار��ح ا ِ ٍآ���� أن �ر�ل ا�ر��ح ���رات َ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ) ْ ُ َ) َ ْ �5ذه  َ
  .�و���2 إ@ ھو$، و@  ار��ح آ�� �ن آ��ت $ @ �ر���� إ@

ا�C��� ا��را��� ا�� ���ل ا�طر �C�را أو �2�)، و���4 �� ھذا ا�وت  �ر ��� أ�-� �ن آ��ت $ إ���ء ھذه ا��ب
. �ر���� إ� �� ���ء و�رى ھذا ا�ر�ق اذي ھو ا�رق آ�� �ن آ��ت $، @ �1در ��� إ�����9 إ@ $، �وت ار�د،

]�وع �ن ا�طر وإن ��ن �2�)، و��ر��5 $ ����  ، و��رة ���ل ��� ا�طر، و��رة ���ل �����5رة ���ل ��� اUرق
م ����� ��ء آ�� �ن آ��ت $ و�ر���� ��ث ���ء إ� ھذه ا��دة �����+ �  .وا�� إ

َوھو: �1ول $ ����. ا�)م �5 ھذه ا�+وم ا�� ���رھ� $ ����، و�ر���� �ذك أ�-� �ر ��� َا�ذي �	 َُ َ ِ َل ��م ا�:�وم + ُ َُ B ُ َ

��دوا ��� /. ظ"��ت ا��ر��) َ َ َ ْْ ُِ ِ ُِ ِ ُ َ َ
ِوا���ر  ْ َ َْ

��ر�5 ا�و�2ت؛ ��ر�5 ا���ء وا��ف : �ذك أ�-� �ن 5وا9دھ�. �ن 5وا9دھ� ھذه 
�ذر ��ذورات أو ��  و�2ت ا�� ��ون 5��� �رد أو �ر أو ��ون 5��� �P (Cرس F�+�ر أووا<ر�ف، ��ر�5 ا� وار��4

ھذه �C) ���ر ��را �C��C، وھذه ���ر ��طء، . �1دم أ��� ذك، 5��ون 5��� أ�-� ��رة �ن ��7ل 5��� و�5 ��رھ� ���
  .Cم ��را+4 آ�� و��رة وھذه @ ���ر إ@ إ� ��ف ا+و،

�<ر $ ���� ھذه ا�5)ك و��رھ� ���ث أن ھذه ا��س �ط�4   ��� �)م �ول ا��س وا�1ر، و��فو�ذك أ�-� �ر
�� ���ا��س،  ط��ت ����، وأن ھذا ا�1ر ���ر إذا ��ن �5 و�ط ا��ر �ورا ��ط�� ظ�ھرا ���-�ء �� �ل �وم و���ر 

��ُو��	"�وا  �بو���رون �5 -و�9؛ آ�� �ن آ��ت $ و5��� أ�-� 9�5دة ��ر�5 ا ْ ََ َ َ�دد ا��:�ن وا����بِ َ َ ) َِ ِْ َ َ َ .  

��ف <�ق $ ھذه ا���وات ��ذا ا@ر���ع، وأ<�ر ����7 ��4 ���وات، وأن �ل  .وھ�ذا أ�-� <�ق ا���وات وا�رض
ا������ و���ھد �� 5���  ھذه ا�رض ا�رض ا�� ��ن �����، وا�� ���ھد5و��2 أ<رى إ� ��4، و�ذك <�ق  ���ء

طو�) �5 أرض ��راء، Cم ���1ل إ� أرض ر����،  إذا �رت 5��� و+دت أو رأ�ت �+�� ���ر و2ت. أ�-� �ن اJ��ت



 268

��� ا�رض، Cم ���1ل إ� أرض +���� ��� +��ل واطC  ،�9م ���1ل إ� أرض ��رة 5��� �+�رة �C��� ل��+ �Cم إ
  .وا���ر @ �ك أن ھذا أ�-� آ�� �ن آ��ت $ ��رة �ن �ذ�ر. ��ھ�1، و�ل ذك �5 أرض وا�دة �ر����

5ُ���ت ��� ��ء $ ���� ���5ت ا�رض ھذه أ����� @  و�ذك أ�-� إذا �ظرت إ� ھذا ا���ت اذي ����� ھذه ا�رض،
ا��ء،   ���ت �5 ا���ء أو �� @ ���ت �5 ار��4، وا��1ح وا�د اذي ھو�5 ا��ف �� @ ������ ا�رض ا�<رى، و���ت

�َوھو :وا�م وا�دة ا�� ھ� ا�رض �2ل $ ��� ًا�ذي �د ا�رض و�	ل /��� روا�. وأ:��را َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َْ َ ِ ِ َِ َ ْ ًوُ�ُ�) ++ َ �َ َ��م ���دون، َ ُ َ َْ ْ ُ ^
���� ا��ء �+ر�� $ ���� �ن ���ن @ ���م �� P�ره،  أ���ر +�ر�� �+ري: ھ�ذا �د ا�رض و+�ل 5��� أ���را أي

  .و�و�ظ� �ن ���ظ ��� و��ذ�ر و�<�ر ���� �7ن ھذه ��رة

��ن، وأ�� �� <�1 وإذا �����7 �5 ھذه ا�<�و�2ت �ر��5 أن��َو�� :�� ���C �2ل $ ����اذي <���1 ھو رب ا َ  �:�"6َ َْ َ
َا����وات وا�رض و�� ��:��� ?���ن �� َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ +َ ِ ِ َِ َْ َ

�:�ھ�� إ? ����ق "6) َ َْ + َِ ِ ُ َ َْ
 �َو�� :و�2ل ��� َ  ����:� ا����ء وا�رض و�� ��:"6َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ +َ َ ََ ْ َْ


ً��ط ِ B ذ�ك ظنَ َ ََ ِا�ذ�ن �4روا /و�ل �"ذ�ن �4روا �ن ا�:�ر ِ + َ ََ َ َِ ِ ِ ُِ ْ َ َُ َ َ+ أ��� <�1ت ��ط)، أو أ��� أو+دت �����، أو أن  اذ�ن ���1دون ٌ+
ؤ@ء ھم ا<��رون اذ�ن ���وا �1و�م، أو �ر5وا �1و�م إ� أ�ور ����5 ھ .اذي �و+دھ� اط��49 أو �� أ��� ذك

  .��وى �ن ���م ��� د��و�� @

  .�<�و���2 ��5وا�� �7ن ��Cر �ن ا��7ل وا���ر �5 آ��ت $ و�5

ِإن /. :آل ��ران ��د ����ر ھذه اJ�� �ن �ورة ورد �5 �د�ث ذ�ره ا�ن �C�ر + 6ْ"ق ا����وات وا�ر ِ َ َ َ +َ ْ ِْ ِ ِض وا�6
ف َ َِ ْ َ ِ
ٍا�"�ل وا�:��ر ��2ت َ َ َ َْ +ِ + َ�و�. ا����ب ا�ذ�ن �ذ�رون �  ���� و 	ودا و�"� ِ + ْ َْ َ ُ َ ً َ ُ َ ًَ َ َُ ِْ ِ ِ َِ + ُ َ ُ ِ�:و��م و���4رون /. 6"ق ا����وات  ِ َِ َ + ُ َ َ ُِ ِْ َ + َ َُ َ ْ ِ

ِوا�رض ْ ََ ْ
  ������� و��م ���- أن ا $ -��9�� ��7�5 ������ ھذا   �� أ�زت ���� ��� ��ك ا���� ��� أ<-ل 

ِإن /. :أ��� آ��ت �ن ����ر أ�زت ��� ھذه اJ��ت ا�� 5��� ا��ر �����ر و5���: ا���ء؟ �15ل + 6ِ"ق ا����وات  ِ َ َ + ِ ْ َ
َوا�رض وا�6
ف ا�"�ل وا� ْ َ ْ َِ + َ ِْ ِ ْ ِ ��ر ��2تَ:ٍ َ ََ ِ +

ِ�و�. ا����ب  َِ ْ َْ ُ
َا�ذ�ن ����ب ا�1ول: أي  ِ َ�ذ�رون �  ���� و 	ودا و�"�  + َ َ ُ َ ً َ ُ ًَ َُ ِْ َ + ُ

ِ�:و��م و���4رون /. َ ُ َ َ ُ+ َ َُ ْ ِ 6ِ"ق ا����وات وا�رض ِ ْ َ َ َ +َ ْ ِْ ِ َ
 .  

ارواة ��ف �<رج �ن ھذا او��د ��� ���م �ن ھذا  و��د و�9ل ��ض. و�ل �ن 2رأھن وم ����ر 5��ن: Cم �2ل
��-ر ا�1ل وأ�ت ���7ل ���� �ررت ��ذه اJ��ت �T5ك �1رأھ� وأ�ت : ����. ����1ن أن �1رأھن وھو: او��د؟ �15ل

أ�Cر اذ�ن �1رءو��� وھم  و��. 5���، @ ��ر ����� وأ�ت 5�Pل ��ه ���Uل ا�1ب T5ن �5 ذك ��رض �ذا او�ل ����ر
  .5��� و@ ��ذ�رون إذا ���روا �5�Pون ����، أو �1رأ ����م و�1رع ������م وھم @ ����رون

  .واJن �وا�ل ا1راءة

  

  ���ن أ:واع ا�ر��ح

  

 ���ن، وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ����م $ ار��ن ار��م ، ا��د & رب ا
  . و���� أ+���ن

   -ر��� $ ����-�2ل 

�د��C ���� �ن آدم �ن أ�� ��ر �ن ���ش �ن ���م : �د��C أ�و ���� ارھ�وي �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �2ل:�2ل
��� -<ر+ت أر�د ا��� :  �2ل-ر-� $ ���-د �ن ا��رث �ن ���ن ا��ري أ�د ��� ���ر �ن ذھل �ن أ�� ا�+و
���� و��م $- ������5 2د�ت ا�د��� .  ������5- ��� $ ���� و��م- �5ررت ��+وز �ن ��� ���م �5�������� إ� ا

.  وإذا �)ل 9�2م وھو ���1د ا��ف وإذا را��ت �ود ��� ا���ر-��� $ ���� و��م-د<�ت ا��+د؛ T5ذا ر�ول $ 
��رو �ن ا��ص 2دم �ن Pزو�� �2ل: �2ت �� ھذا ؟ �2وا : ��� ا��7ذ�ت ���� 75ذن -��� $ ���� و��م-���5 د<ل ا

� �15ت :���ن  ھل �-��� $ ���� و��م-�15ل ر�ول $ . إن ��� �+وزا �ن ��� ���م ا�������� ������5 75ذن 
 أن -��� $ ���� و��م-إن رأ�ت �� ر�ول $ : ��م ���ت �� اد�رة ����م �2ل: ����م و��ن ��� ���م ��ء؟ �2ت
� �ن �-طر�� �� ر�ول $ �-ر �2ت: �2ت ا�+وز. �+�ل ادھ��ء ����� و����م �5�5لT5 :���� ك . ��زا ���ت����

75�وذ ��& �� ر�و ���> ���� ا<��ر : و�� وا5د ��د؟ �2ت: ل $ أن أ�ون �وا5د ��د، �2لأو +���ك ��و�� 
����م �����1 �م ��75 ��� �5زل ��� ��ر �ن ���و�� �275م ��ده : �1طت؛ إن ��دا �2طوا، C��5وا ر+) ���م ��1ل 

 �15ل � ��ر ا���ق إن 2و�� ��Cوا �� أ����1 �م: و���P ا+راد��ن +�ر��� ��ر �ن ���و�� �275م ��ده، Cم ذ�ر �15ل
ا��م إ�� م آ�ك �ر�ض �داو�� و@ ��ن أ�5د�� �5�ق ��دا �� أ�ت : �� ��ك، 5<رج ��� أ�� +��ل ��رة ��5د �15ل

������اذھ�� أ�ت إ� 5)ن واذھ�� أ�ت إ� ��ر �ن : ��2�� وا�ق ��ر �ن ���و�� 5+�ل �ر45 � ا����� و�1ول 
��د �5ودي ���� أن <ذھ� ر��دا ر�ددا @ ��ق �ن : ھذه Jل ��د: داء �15ل5ر�5ت � ����� �و: ���و�� �2ل �ُاذھ�� إ
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  . آل ��د أ�دا ���ت ھ� ا�� أھ��ت ��دا 

�د��C ار��4 �ن روح �ن إ�����ل �ن : �د��C أ��د �ن ���د �ن ���ر ا���� �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �2ل: �2ل
���ن أ�� �5W ا����ري ���ش �ن ��وان �ن ��رو �ن أ�� ا ���U� -ر��� $ ����- �ن ھ�رون �ن رؤ�� ا

إذا رأ�ت ھذه ار�M �ر2�� 2د دا�ت، ورأ�ت ا���ب ا���� ����1 . 2د�ت ھذه ا�د��� �5ر5ت أروا��� وP�و���: �2ل
��C�P ت؛ �� أ��د���ت ھ����1 5. �5��� ��ب را����  . �7�ر ��U�ثوإذا رأ�ت ار�P Mر��� 2د ��ر�ت، ورأ�ت ا

��د $ �ن ���د �ن ���د �2ل: �د��C أ��د �ن ��ر �2ل: �2ل ��C�2ل: �د �>����� �ن : �د��C <���م �ن ��و�� ا ��Cد�
ا��� : ����U أن ار��ح ��4:  �2ل-ر��� $ ����-�د��C أ�و ���ر �ن ���� �ن أ�� ���� ا���ط : ���د �2ل

�����75 ا��� �5+�ء �ن ا��رق، وأ�� اد�ور �5+�ء �ن . �ء وا�زوق ور�M ا9�1مواد�ور وا+�وب وا���ل وا
 ���ا�Uرب، وأ�� ا+�وب �5+�ء �ن ���ر ا���1، وأ�� ا���ل �5+�ء �ن ���ن ا���1، وأ�� ا����ء �5�ن ا

  . وا+�وب، وأ�� ا�زوق �5�ن ا���ل واد�ور، وأ�� ر�M ا9�1م ���75س ا<�ق

��د $ �2ل:  أ��د �2ل�د��C: �2ل ��C�2ل: �د ��+��د��C إ�را9�ل أ�و : �د��C ���ن ا+��� �2ل: �د��C أ�و ��د $ ا
ُ+��ت ار��ح ��� ا���� T5ذا أردت أن ���م ذك 75��د ظ�رك :  �2ل-ر��� $ ����-�و�� ا��ري �ن ا��ن 

+�ر، وا+�وب �ن ����ك وھ� ��� ��� ا�+ر ا���ر، إ� ��ب ا����، T5ن ا���ل �ن ���ك وھ� ��� ��� ا
����  . وا��� ����1ك وھو ����1ل ��ب ا����، واد�ور �ن د�ر ا

��د ار��ن �ن ����ن �ن : �د��C إ���ق �ن إ�راھ�م ا�واف �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل ��Cد�
�����-�ر �ن ا�ن ���س ا���ش �ن ��د $ �ن ��د $ �ن ���د �ن +� �إذا �طرت ا���ء :  �2ل-ر-� $ ���
  . ��5ت ا��داف أ5واھ�� ��5 و42 5��� �5و ا�ؤؤ

�د��C 5طر �ن <���� �ن ���ب �ن أ�� ��Cت �ن : �د��C ا���ر�� �2ل: �د��C أ�و �ر�ب �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل
 �َ� ا�ذي �ر�ل ا�ر��ح���د �ن ���ر ر��� $ ��� َ ) ْ ُُ ِ ِ + ُ ً /��Aر ����� + َ َ ُ ِ ُ  ر��� 1�5م ا�رض، -�ز و+ل-���ث $ : �2لَ

�C 5�ؤف ���� 5�+��� ر����، Cم ارا��� ��5طر-�ز و+ل- Cم ���ث ا��C�� C�5�ر ����� 5�� ���+���C ،م ���ث $ �C  .  ا

��رو ا��1زي �ن أ���ط �ن ا�دي : �د��C ا���ن �ن ��� �ن ا��ود �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل ��Cر��� $ -�د
�ِوھو ا�ذي �ر�ل ا�ر��ح ��را ��ن �دي ر����  -��� ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ َ ً ُ َ َ ) ْ ُ َ ََ َ ُْ ُ ��7�5 �����ب �ن ��ن - �ز و+ل- ل $ �ر�: �2ل+ M�ر ا

 ���ا<�15�ن؛ طرف ا���ء وا�رض ��ن ���1��ن 5�<ر+�، Cم ���ره 5���ط� �5 ا���ء و��ف ���ء 5���ل ا��ء 
ِ��را ��ن �دي ر���� ا���ب، Cم ��طر ا���ب ��د ذك  ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ ً َُ َ   . ��ن �دي ا�طر، وا�طر ر����: �2لْ

:  �2ل-ر��� $ ����-�د��C روح �ن ���د �ن ��2دة : �د��C ���د �ن ���ر �2ل: �د��C ا���س �ن ��دان �2ل: �2ل
  . إن �ن ار��ح �1��� و�ذا�� ��ن �ر�ل @ ��M1 ���9، و�ن ار�M ر��� ���ر ا���ب و��زل ��� اU�ث

��د $ �ن ���د �ن ���د �2ل:��C أ��د �ن ��ر �2ل�د: �2ل ��Cن : �د��ن <�ف �ن <����  ����د��C ا���ن �ن 
أر�4 ���� �ذاب وأر�4 ���� : ار��ح ��Cن:  �2ل- ر-� $ �����-���� �ن �ط�ء �ن أ��� �ن ��د $ �ن ��رو 

َ/Iر� -�ز و+ل-$ ��75 ا�ذاب ���� �5���ف وا��1ف وا�1�م وا�ر�ر �2ل . ر��� ْ َ �م ر��� NرNرا َ�"� �:"ً َ ْ َ ً ْ َِ ْ ِ َ َْ
ٍ/. أ��م :���ت  ِ َِ +َ ٍ �5���رات وا���رات وا�ر�)ت واذار��ت: ��9و��ت، وأ�� ر��ح ار���: �2لَ .  

ٍر�c  -ر��� $ ����-�� �و�ن �2ل �د��C �ر�ك �ن ��م �ن ���د �دC: �د��C ���د �ن إ���ق ا��و�� �2ل: �2ل ِ
�� Nر �/` َِ   . �ر و�رد: �2لِ

$ ر-� -�د��C ا���ش �ن أ�س : �د��C ا�ن 5-�ل �2ل: �د��C أ�و ھ��م ار�5�� �2ل: أ<�ر�� أ�و ���� �2ل: �2ل
��� - ���ا��م إ�� أ�7ك <�ر �� أ�رت ��، وأ�وذ �ك :  إذا رأى ار�M 5زع و�2ل-��� $ ���� و��م- �2ل ��ن ا

  . �ن �ر �� أر��ت �� 

�د��C ر�د�ن �ن �ر�ب �ن : �د��C ا�ن 5-�ل �2ل: �د��C أ�و ھ��م �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا���ن �2ل: �2ل
���� و��م-��ن ر�ول $ :  �2ل- � $ �����ر--أ��� �ن ا�ن ���س  $ ���-�9��ا��م إ�� أ�وذ :  �1ول �5 د

  . �ر �� �+�ء �� ار�ل، و�ر �� �+�ء �� ار�M �ك �ن 

��دان �2ل: �2ل ��C�2ل: �د ���P���د��C او�د �ن ���م �ن ��د ار��ن �ن �ز�د : �د��C ���م �ن ���د �2ل: �د��C ا
��� $ -��ن ر�ول $ :  �2ل-ر-� $ ���- أ�� �<ر ز��د �ن �<ر �ن أ�� ادرداء �ن +��ر �ن ���ول �ن

 إذا ���ت ��� ر�M ��ن ��ز�� إ� ا��+د ��� ���ن ار�T5 ،Mذا �دث �5 ا���ء �دث �ن ��وف -���� و��م
  . ��س أو �2ر ��ن ��ز�� إ� ا�)ة ��� ��+�� 

�د��C ���د �ن �ز�د �ن +و��ر : �د��C 5-�ل �ن ��د اوھ�ب �2ل: ��د $ �2ل�د��C : �د��C أ��د �ن ��ر �2ل: �2ل
��ل أود���م :  �1ول �5 2و�-ر-� $ �����-�د��C أ�و داود أ�� ��4 ا�ن ���س : �2ل��� �Cرأوه ��ر ��"/ْ َِ ِ َِ ْ ْ ُ ً َ ُ ْ َ +َ َِ ْ ََ ِ َ



 270

�� �ذاب أ��م : P�م 5�� �طر �2ل: �2وا�/ c"�م �� ر��	��ٌ�ل ھو �� ا ْ ِْ ِ َِ ٌ َ َ ٌ َ ْ ْ َ َ ََ ِ ِ ُ َْ رأوا �� ��ن . 75ول �� �ر5وا أ�� �ذابُ
ا ��و��م وأ1�Pوا أ�وا��م 5+�ءت ار�M <�ر+� �ن ر+��م و�وا���م �ط�ر ��ن ا���ء وا�رض �Cل ار�ش؛ د<�و

���5ت أ�وا��م و��ت ����م ��ر�ل، ���5وا ��ت ار�ل ��4 ��ل و���C�� أ��م ��و�� �م أ��ن، Cم أ�ر ار�M �5��ت 
������ �ْ/��NIوا ? �رى إ? ����:�م : ���م ار�ل وأ�رھ� 5طر���م �5 ا��ر �5و 2و ُ َ َ َ ُ ُ َ ُْ ِ + َِ َ َ .  

��د $ �ن ���د �2ل: �د��C أ��د �ن ��ر �2ل: �2ل ��Cد �2ل: �د���م �ن �إ�راھ ��Cن أ�� ��ر : �د��د��C أ�و ا���ن 
�، وا���ل اد�ور ار�M اUر��� وا�1ول ار�M ا�ر2�:  �2ل-ر��� $ ����-�ن أ�� �ر�م �ن -�رة �ن ���ب 

  . ار�M ا+�و��� وا���ن ار�M ا��1��، وا����ء ا�� ���7 �ن ا+وا�ب ا�ر�4

��د $ �ن ���د �2ل: �د��C أ��د �2ل: �2ل ��Cع �ن ا��رس �2ل: �د�+� ��Cن ���د : �د��د��C إ�����ل �ن ���ش 
��ب �2ت:  �2ل-ر-� $ ���-�ن �+)ن �ن ز�د �ن أ��م �ن �ط�ء �ن ���ر  -� �ن ���ن -ر��� $ ���

 أن ���ك 2وم ��د أو�� إ� <ز���� أن ا��5وا ���� ���� -�ز و+ل-ار�M ا�1�م �� أراد $ : ا�رض ا��C��؟ �2ل
  . ا��5وا ���� �Cل ���1 ا<��م: إذا ���7 ا�رض ��ن ����� �15ل: �� ر��� �Cل ��<ر اCور �2ل: �2وا

��د $ �2ل:�د��C أ��د �2ل: �2ل ��Cل �2ل:  �د���د��C +��ر �ن : �د��C ا�ن إ�����ل �2ل: �د��C إ���ق �ن إ���
  . �دوا ا����ر ��T5 �ذھب:  إذا ���ت ار�M �1ول-ر-� $ �����-��ن ا�ن ��ر : ���د �ن أ��� �2ل

��د $ �2ل: �د��C أ��د �2ل: �2ل ��Cن: �د���د ا���م �ن إدر�س �ن أ���  ��Cس �د���ر-� $ -  وھب �ن ا�ن 
�����: ا���رات وا����رات وا�ر�)ت وار<�ء، وا�ذاب: ار���. أر�4 ر��� وأر�4 �ذاب: ار���C Mن:  �2ل- 

  . ا���ف وا��1ف وھ�� �5 ا��ر وا�1�م وا�ر�ر وھ�� �5 ا�ر

��د $ �ن ���د �2ل: �د��C أ��د �ن ��ر �2ل: �2ل ��Cر: �د��ر��� - ث �ن ����ن �ن ا�ن وھب �ن ��ك �د��C ا
���� @ : ��9ت ا�رأة �ن �1�� 2وم ��د أي �ذاب $ أ�د؟ �2ت:  �2ل-$ ��� ����ل �ذا�� �د�د و�)م $ ور���� 

�2ت ���5 M�ء وا�رض: ر���  . و1د رأ�ت ا��ر ������ ار�M ��ن ا

��د ا��د �2ل: �د��C إ�����ل �2ل: ��د �ن را45 �2ل�د��C �: �د��C أ��د �ن ���د �ن �ر�M �2ل: �2ل ��Cت : �د���
�ذ��م $ :  �1ول-ر��� $ ����- وھ��  ���ذب ��� ���ت �4�1 ا�+رة ا�ظ��� -�ز و+ل-إن ��دا  ��ر�M ا�� 

 . �وا �ذك ���م��رو��2، و��دم ����م ��و��م، �5ن م ��ن ���م �5 ��ت ھ�ت �� ار�M ��� ��1�� �5 ار��ل ��5

  

و+د�� 5��� ذ�ر ھذه ار��ح وھذه  إذا �����7 اJ��ت ا1رآ���. �7<ذ �ن ھذه ا�CJر ��رة و�و�ظ�، ود���� �ن ا1رآن
��دا ار�M، 15د ذ�ر $ ���� ار�M ا�� أھ�ك ��� .�+وأ�� :�2ل ��� ََ

ٍ��د /Iھ"�وا �ر�N cرNر �����  ِ َِ َ َ ْ َ ٍَ ٍِ ِ ُ ْ ٌُ َ
  �5 �����

<ر+ت �1وة، وأ��� ��9ر ار��ح @ �<رج ���� إ@ ��ء ���ر، وأ�� ھذه 15د : أي أ��� ��ت) �����(��ض ا�CJر ����ر 
  .�دون �1د�ر إ@ أن $ ���ل �� ���ء: �����، أي <ر+ت

�����ك 2وم ��د، �� ��5وا إ@ 2در ا<��م،أ�ر ا�)��9 أن  و����� أن $  ���� ،M�رأي ����� �1در ���  ����وا ��ب ا
و M�5 أ�Cر �ن ذك @����ت ا�1ور ،4��Aس �5 ا���ذي �5ذا ا�1دار أھ�ك . و+��4 �� ��� و+� ا�رض ا<��م ا

��دا �� �َ�6رھ� ً$ ��� َ َ+
�م ��= ���ل وA��:�� أ��م ��و�� �"�ً ُ ُ + َ َ َ َ َ ْ َ ْ ٍَ َ َ ِ َ ٍ َ َْ َ/�رى أي �د�دة ِ َ َا��وم /��� Nر�� َ ْ َ َ ِْ َ َ ْ

أي �����ن  
�م أو �طرو��ن ��� و+� ا�رض:I�ْ ُ + ََ

ٍأ���ز :6ل �6و��  َ َ ِْ َ ْ َ ٍُ َ
ذ�ر أ��� . ���7م +ذوع �<ل 2د <وت و���ت: أي 

��ل، وأ���  و���C�� أ��م، أي ���C�� �ن ا���ر، ا��دأت �����ر، وا���ت �����ر، و��ن ذك ��4 ا���رت ����م ��4 ��ل
  .�ر���م

����� ��ا�د�5وا �5 ار�ل، Cم أ�ر $ ���� ار�M �5��ت �� ����م �ن  ��� �را��ت ����م ���أ: �5 ��ض ا�CJر ا
ُوأ1وا �5 ا��ر، وأ���ت ا����ن ������، �1ول ���� ا�راب، و�����م ْ ْ/��NIوا ? �رى إ? ����:�م :ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ ُْ ِ + َِ َ َ

ود�رت  
��رة و�و�ظ� �� ���وا ����ون، ھذه �ن آ��ت $ ���� .�������-ذ�ر �5 ا�د�ث أ��� ار�M اUر���، �1ول ا $ ��� 

َ��رت �����، وأھ��ت ��د ��د�ور- و��م ِ ِْ ُْ ُ ����5ذه . ا�� ���7 �ن ا�Uرب :ا�� ���7 �ن ا��رق، واد�ور: ا
  .ا�� أھ�ك $ ���� ��� 2وم ��د

����ر ��2 ��د �5 �ورة ا��راف  أ�-� ��د وا�ن +ر�ر ھذا ا�Cر اذي ذ�ره ا�ؤف وذ�ره أ�-� ا�ن �C�ر ذ�ر �5
���� �َوإ�� :�5 2و ِ ٍ��د أ�6ھم ھودا  �ل ��  وم ا��دوا � �� ��م �ن إ�� َ ِ ٍَ َِ ْ ُ ً ُ ُْ َ ُْ ََ ُ ْ ْ َ ََ + ِ َ َ َ

ُ;�ره  ُ ْ أن ��دا �� : ا��1  إ� آ<ر َ
�Uر2وا أر��وا ا�C�ن ���م �+ل أن ����1وا  �2طوا وط�ل ��م ا�1ط و+�ت ا�رض و���ت و�Pرت ا���ه و��دوا أن

ط ار��ح، وھو اذي ��زل ا��ب، وھو اذي �U�ث، وھو اذي ���ط ا�1 ھم، ��ر5ون أن $ ���� ھو اذي �ر�ل
$ إ��م ����  ���دون �4 $ آ�� أ<رى، �� ���دوا �5 �ر��م أر�ل: ���ر5ون �ذك، و���م ��ر�ون ��� �ن ���ء،

ْأ�"�Mم ر��?ت ر�. وأ:� ��م :�cN أ��ن أو����م :���� ا�)م، �U�� ���5م �� أر�ل �� و�2ل ھودا ِ ْ ُْ َ ُ َ ُْ َ َ ٌ َ ) َ َ ََ َ َ ٌُ ِ ِ َِ َ ُ ْأن ��ء�م ذ�ر �ن  ِ( ِْ ٌِ َ َْ ُْ َ
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(ر� ْ�م �"� ر�ل �:�م ��:ذر�مَ ْ ُْ ْ ُ ْ َُ ُ ُ َ َِ ِ ِ ٍ َ
ِواذ�روا إذ �	"�م 6"�4ء �ن �	د  وم :وح وزاد�م /.  ِ ِْ ُْ َ ُ ُ ُ َُ َْ ْ ْ َ َ َ َ ُ ٍَ ِ َ َ ْ َْ َ ْا�6"ق ��ط� /�ذ�روا آ?ء � �	"�م  ِ ُ ُ َ+ َ َ ْ َْ َ ُ ْ َِ + ْ َ ًَ ِ

4�ُ"�ون  ��وا َ َْ ُ ِ ُ
َأ��P:� �:	�د � و�ده و:ذر �� ��ن  َ ََ َ َ َ َ َْ َ َ ُ ْ َ ُ َْ َ + ِ ِ َ �	�د آ��ؤ:�َ ُ َ ُ ْ ���وا ���دون آ�� أ<رى أ<ذوھ� �ن  �دل ��� أ��م َُ

َ/�I:� :و�ده �15وا أ�رھم �7ن ���دوا $ آ���9م وأن ھودا ِ ْ َ��� �	د:� إن �:ت �ن ا��Nد �ن َ َ ْ ُِ ِ ِ ِ+ ََ ْ ُ َ َِ َ د و = :�5ددھم، و�2ل ِ ََ َْ 

ٌ�"��م �ن ر��م ر�س و;Cب َ َ ٌ ْ ) َ ْ ََ َِ ْ ُْ ُْ   .��و�دھم �7ن $ P-ب ����م ِ

�5���ل أن $ أھ���م ��ذه ار���� �ْإذ :�M، ��� �5 2و َأر�":� �"��م ا�ر�c ا�	��م ِ ُِ َ َ ) ْ َ َ ْْ َ ِْ َ َ
ھ� ا�� @ <�ر 5���، : ا�1�م 

ُ�� �ذر :�ل 5��� -رر و���� �1و� و@ 9�5دة 5���، ََ َ
ِ�ن �.ء أ�ت �"�� إ? �	"�� ���ر�  ِ ِ+ َ َ ْ َ َْ ْ َ َُ َْ + َِ َ ٍ ار��م ھو  ��ر�5ت،: أي ِ�مْ

ْ�ن :�2ل ��ض ا��ر��ن ر�5ت ا��ء إذا أ���� ا�رض، ا�ظم إذا أ���� ا�رض أ��M ر����، و�ذا َ���. ا�	ظ�م  َ َ ِ ْ ِ ْ ُ
ٌوھ. ر��م ِ َِ َ ا��ر�ون �وم ا��زاب ��� <�س  ھذه �ن آ��ت $ ����، و�ذك أ�-� �� +�ء. ؟ أ���وا ��ر��م َ

���� و��م-ا���ر ����م د�� $ ���� و-�1وا ��� ا�����ن، و�ددوا ���روا ا�د��� $ ���- ��� ��2��5م $ �5 
����2دورھم و�ط�f ��را��م، �5م   ا�رد، أر�ل $ ����م ار�M، وأر�ل ����م ا�)��9، �4�1 <����م و���f�د�دة �ن ا

ْإذ :�2ل $ ����. �1ر �م 2رار َ��ء��م �:ود /Iر�":� �"��م ر��� و�:ودا �م �روھ� ِ ً ٌْ َ ُ َ ً ْ َ َ ْ ُ َ ََ ُ َ ُ ُ ْْ ْ َْ َ ِْ ِ َ َ
ا+�ود اذ�ن ھم  �� رأ��م ��ك 

�� أن $ ��ط�� ����م 75-ر��م ،M�ر+ورد :ر+�وا �2ل $ ���� ا�)��9 و@ -ر��م ��ك ا َ ْ� ا�ذ�ن �4روا ��Mظ�م  َ ِ ِ ِْ َُ +ِ َ َ َ ُ +

ً�م �:��وا �6را ْ ََ َُ َو��4 ردھم �U�ظ�م َْ َ ً� ا��ؤ�:�ن ا����ل و��ن �  و�� �ز�زا َ َ َِ َ ّ َ ًُ ِ َ ُ ُ+ +َ ََ ِ ِ ِْ ْْ ����� ��ذه ار�M ا��  ��5ر $ ���
������رت �����، وأھ��ت  : و�ذا �2ل. آ�� و��رة :�نأر���� �ذا�� ��� ھؤ@ء ا��زاب ا���ز��ن، ون �-ر ا

��د ��د�ور .  

  

  د?�� آ��ت � �"� �و��د � و���د��

  

  .ا�)م ����م ور��� $ و�ر����

  ��م $ ار��ن ار��م

��ن، و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د��  .و��� آ� و���� أ+���ن ا��د & رب ا

����ء ا�و��د إ� �C(C أ2��م2�م ا:  

  .�و��د ار�و���، و�و��د ا�وھ��، و�و��د ا����ء وا���ت

  :وذ�ر ��-�م أ�� 2���ن

  .وا�1د �و��د ا��ر�5 وا��CAت، و�و��د اط�ب

ون ���7 ر��م،  ��ر5ون $ ����، و�1ر-�و��د ار�و���  اذي ھو-وذ�روا أن ا��ر��ن ���وا ���ر5ون ��و��د ا��CAت
 ا�<�و�2ت، وأ�� ا���رف �5 ا�ون، ���ر5ون �ذك، وإ��� ��ن ��رھم و�ر��م ����Tرھم و�1رون ���7 اذي <�ق

 ���Aد ا�و��ھو ا��ل �ن ا<�و�� 5��،   و�� ورد �ن ا�د� �5 �1ر�ر �و��د ا���دة-اذي ھو �و��د ا���دة- 
�T5 ��ر�و�����م ���و��د اذي أ2روا ��  � �+� ����م، ���Wو��ث إ��م �1رون ��و��د ا �وھو ��ر�5 $ -$ ���

�ِ ل ��ن :واذي رز�2م، 5���ر5ون ��ذا ا�وع، ��5ن �+� ����م، وذك �2ل $ ����  وأ�� اذي <��1م،-��� َ ِ ْ ُ
ُا�رض   ْ َ ْ

a و�ون�ِو�ن /��� إن �:�م �	"�ون �� ِ+ َ َ ْ ُْ َُ َ َ ُ ْ َ َ ََ ُ ْ ُْ ِ �و�ون a  ل أ/
 �ذ�رون :&، ���� ��ك & ���� و�ده ���ر5ون ����7 ِ��َ َُ َ َ+ ََ َ ُ َُ َُ ْ ِ ِ+ 

ْ ل �ن :Cم �2ل! ���5دو�� و�<��ون ا���دة �؟ ��ن ھو ��������� أ5) ��ذ�رون أ�� إذا  َ ْ ُ
Bرب ا����وات ا���= ورب   َ َ ْ + َ َ + B َِ ِ

a و�ون�ِا�	رش ا�	ظ�م �� ِ+ َ ُ ْ ُْ َ َ َ ْ َِ ِ �و�ون a  ل أ وأ�� ر���، أ��� ��ك $: أي ِ��َ ْ ُ ُِ ِ+ َ ُ َ �ونَ�� 
/َ ُ َ+ َ َ
أ5) ��1و�� و�و�دو��  

 و��ر�ون اA�راك �� وأ��م ����ون أ�� رب ا���وات ا��4 وأ�� رب ا�رش! �� �واه؟ و�<��ون � ا���دة دون

ْ ل �ن ! ا�ظ�م َ ْ ُ
(��ده �"�وت �ل  ُ ُُ َ َ َِ ِ ْ �.ء وھو ���ر و? ���ر �"�� إنِ ُِ ِ ْ َ ُ َ ُ َ ُ ُ َ َ َْ َ ِ ٍ َ

َ�:�م �	"�ون ���و�ون a  ل /I:� ���رون  َ َُ َ ْ َ َ ُ ُْ + َ ُ ْ َُ َ ُ ُْ ِْ ِ+ ُ َ
 

. أ�د ���� ��ده ���وت �ل ��ء، وأ�� اذي �+�ر، و@ �+�ر$ ھو اذي ��ده ا��ك، و� ا��ك، و أي ���ر5ون �7ن
+/I:� ���ر5ون �ذك، و�4 ذك �+��ون � �ر��ء، َ َ

َ���رون  ُ َ ْ ُ
ُ��ر5ون �ن ���د�� و�د�ون أن � �ر��ء؟ �5�ف  َُ ْ!!  

5��م،  ا���1د أن $ ر��م و<��1م و����م وا���رف: ذا ا�وع اذي ھو �و��د ار�و����� �5ر��5 �5 ذك أ��م �1رون
����م ����ء اذي ���ر5ون. و�4 ذك ���دون ��� آ�� أ<رى ���� $ W���5 رو����� �� ���: اذي ���رو�� ھو. �� 

ر<�ء ��T5م ���دو�� و���دون ��� P�ره، وأ�� إذا �، T5ذا ���وا �5 ا ���د��، إ<)ص ا���دة �، �4 أ��م 2د �<��ون
َوإذا :��T5م ���دو�� و�ده، و@ ���دون ��� P�ره، وذك �2ل ���� ���وا �5 ا�دة ِ ْ���م ا�Cر /. ا���ر Cل �ن  َ َ َ ْ َ B B + َ+ ُِ ْ ِ ُ
ُ�د�ون إ? إ��ه + ُِ ِ+ َ ْ  و����م ���ودا��م، و�ر�5م أ��� @ ���د�م، وأ��� @ ��+��م �ن ھذه ا�دة، 75<���م ذھ�ت ���م آ���م، َ

ا1رآن ����ل ��� �1ر�ر �و��د  إن: وإذا 2�ل!! ا���دة &، و����م آ���م T5ذا �+��م إ� ا�ر ر+��م إ� �ر��م
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����م ��ذه ا��   أ��م:ار�و���، �5�ف �1رره وھم ���ر5ون ��؟ وا+واب W��� �وإن ���وا ���ر5ون ��، T5ن $ ���
�5��روه  إذا ���م ���ر5ون �7ن $ ر��م،: ��� آ�� أ<رى، ��ث أ�ر�وا ��� P�ره، 5�1ول ���ر5ون ���، ��ث +��وا

��� �� أو@�م، وا��دوه �ق ���د��، و@ �+��وا ��� آ�� أ<رى، ��T5م ��ر5ون �� اAره، أ�� ا�U ���Aا �U��� @ ،ق
��Jو�+��ون ��� ��ك ا ����C�را �� �ذ�ر $ ! ا�� ���ر5ون �5 ��ل ا�دة أ��� @ ���د�م و@ �����م؟ �5�ف ��دون 

���� ھذا ا�و��د  ��� ���� �و��د ا�وھ��،- اذي ھو �و��د ار�و���-ا�د (�C�5) �5 �ورة ا�1رة �2ل $   ��ون د
��َأ��� ا� َ�� :�� B ُ:�س ا��دوا ر��مَ ُ ++ َ ُ ْ   .ھذا �و��د ا�وھ�� ُُ

����م Wم ا��C ��ر�و�ِا�ذي :��و��د ا ��م +"6ْ ُ ََ َ
ْو�Pن :اذي <��1م ��� �2ل �������ر5ون ���7   ِ َ �م  َ��م �ن 6"��I�ْ ُْ َ ُ ََ َ َْ َْ َ

ُ���و�ن � + + ُ َُ  :���ر5ون ���7م �<�و2ون وأن $ ���� ھو اذي أو+دھم اذي <��1م واذ�ن �ن ���2م آ��ء�م وأ+داد�م، َ

ِا�ذي َ�	ل ��م ا�رض + ْ َ ََ ْ َُ ً /را�� وا����ء �:�ءَُ َ َ + َ ََ ًِ ْو�Pن :ا���ء �2ل ���� ���ر5ون �7ن $ ھو اذي <�ق ا�رض و<�ق ِ ِ َ َ 

�م �ن 6"ق ا����وات وا�رض ���و�ن ���I�ُ + + ُْ َ ْ َ ُْ َ َ ْ َ َ َ + َ ُ ََ ِ َ َ َْ َ
  .���ر5ون �ذك: أي 

از<رف و�5 �ورة ا����وت و���� ز��دة  وردت ھذه اJ�� �5 �ورة ��1ن و�ذك �5 �ورة از�ر، و�ذك �5 �ورة
�ْو�Pن :وھ� 2و ِ َ �م �ن 6"ق ا����وات وا�رض و�6ر ا���س َ��I�َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ + َ ُ َ+ + َ ََ ْ َ ِْ َ ْ ْ َ

ُ���ر ���و�ن �َوا  + + ُ َ ُْ ََ َ ���ر5ون ���7 اذي �<ر  َ
ا�رض �م 5را��، ����1ون 5��م ��� ���ءون، واذي ر45 ا���ء و+����  ا��س وا�1ر وا��ل وا���ر واذي +�ل

+وز� :��� ھذه اJ��ت+�ل 5 ���ء، واذي ًا����ء ا�د:�� ��c���N و�4ظ� +:�ََ ْ ِ َ َ َ َ َ َ َ +ِ ِ ْ B  دون���ك 5ذك ��� ���ر5ون ��، و�4 ذ
  .P�ره

����م W��� ك� �ذك ���ر5ون أ�-� ���7 اذي ��زل ا�طر، و���ت ا���ت، و�4 ذ����ُو� :، 5�1ول ��� + َأ:زل �ن  َ ِ َ َ ْ َ

��َا����ء ��ء /���I �� ا�رض �	د �و� ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ً َ َ +ِ َِ َ ْ ِ َ َ ��� و+وب �و��د ا���دة. ار�و��� �5ذه أد� �و��د ِ �� Wإذا ���م : ا��
  .���ر5ون ��ذا �5��دوه

ق �ذه ا����ء ھو: ھذه اJ��ت �2ل  �� ذ�ر ا�ن �C�رو�ذا�> :�ذك �� �زل 2ول $ ����. ا����ق ����دة ا

ُوإ���م إ�� وا�د ? إ�� إ? ھو ا�ر��ن ا�ر��م ِْ ِ+ َ ْ + َ َ ُ َُ ُ ٌ+ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ٌ ُ
اد�ل ��� أ�� إ� وا�د؟ ��د�� آ�� �C�رة �و��  ��: �2ل ا��ر�ون 

ِأن :��-�م ���، و �1وون َ
ْا��وا وا�Nروا �"� آ����م  ُ ُِ َِ َ ُ ْ َ َْ َأ�	ل :5�1وون ِ َ َ ًا�2�� إ��� وا�دا َ ِ َِ ً ََ ِْ َ

  ��� اد�ل ��� أ�� إ
ِإن /. وا�د؟ أ�زل $ اJ�� ا�� ��دھ� + 6ِ"ق ا����وات وا�رض وا�6
ف ا�"�ل وا�:��ر وا�4"ك ِ ِ ِ ِْ ْ + َ ْ ُْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ +ِ + ْ َِ ِ َ ِا��. ��ري /. ا���ر  ِ ِْ َ ْْ +ِ َِ

ُ��� �:4= ا�:�س و�� أ:زل � + َ َ ْ + َْ َ َ َ ُ َ ََ ِ ��I/ ء �ن ��ء���ن ا��َ ْ َ َ +َ َ ٍ ِْ َِ +� �� ا�رض �	د �و��� و�ثِ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ ِْ َِ َ �� �ن �ل دا�� و�Nر�ف ا�ر��ح  ِ�/ِ َ ) ْ َ + َِ ٍ ِ ِِ َ َُ ْ)
ِوا����ب ا���6ر + َ ُ َ + َْ َ��ن ا����ء وا�رض ��2ت ��وم �	�"ون ِ َُ َ ِْ ِ ٍْ َ ْ َ ْ َ َ + ْ ٍَ َ ِ َِ

���� <�ق ا���وات ��� ار������، ��  إذا ����7م �5 ھذه 
���وا����ط��، وا<�)ف ا��ل وا���ر، و��������، إذا +�ء ا��ل ذھب  ذ�ر �ن أ��� ��4 ���وات، وا�رض ��� ا���

  .�Pب �ن أھل ��ك ا+��: ا���ر ذھب ا��ل، ���� ا���ر وإذا +�ء

��ْإن ��I :ا��ر، و ��ء $ ���� �� +رت، �2ل �����+ري �5  وا��ك أي ا��ن ا َ َ ْ َ���ن ا�ر�c /�ظ""ن روا�د  ِ َِ َِ َ َ َ ) ْ ُْ َ ْ َ ِ
ِ�"� ظ�ره ِ ْ ََ َ
 �  ھذه ا��ن �نھذه ار�M �د���5، �+ري �5 ا��ر ��� ���4 ا��س، �1ط�ون ا���ر ��� +�ل $ ���

َو�� $ ���� �ن آ���� +�� إ� +�� ��� ���وا إ� ا�)د ا���دة، 5��زودوا ���� و�+�ھدون، و��+رون 5+���� َأ:زل  َ َ ْ َ

ٍ� �ن ا����ء �ن ��ء َِ َ +ْ َِ ِ ُ + ���� : �ا���ء، 5�� ����� ����د، ��ر�ون و��1ون دوا��م،  $ ���� �نھذا ا�طر اذي ��ز
َو�� :ا�رض، و���ز <-راء، و���ت �ن �ل زوج ���W و��1ون �رو�Cم، و���� �وا�ط�� ْأ:زل � �ن ا����ء �ن  َ َِ ِِ َ + ُ + َ َ ْ َ

َ��ء /���I �� ا�رض �	د ْ َ َ ْ َ ْ ََ ْ ِ ِ َ َ ٍ ��َ�و� ْ ���ت ا�رض ����� إذا �زل ����� ا��ء و�ر�ت وار�وت، أ���ت ا<-رة T5ذا  ��د�� َِ
ا��ر وا�Uر، ھذه  ���ت $ ���� 5��� �ن أ�واع ا�����ت �4 ا<�)��5، �<��ف �5 ا�ون و�5 اط�م و�5 ھ� ���ز،

�ار����� ���را، �4 أن ا�م وا�دة، ا�رض ھ� ا�م  � ���را، وھذه �ر�����4د و����ط ��� ا�رض، وھذه �ر��4 ار���
�� :ا�طر، وذك �2ل ���� وا�دة، وا��1ح وا�د، وھو ھذا��َ ْ ٍ���ء وا�د ُ ِ َ ٍَ ا��ء وا�د ��1���، و�4 ذك ����وت  ِ

 أي: و���� �� ��ون 2و�� �ط�ور، و���� �� ��ون 2و�� (���ن، و���� ������ وا�د  ��ون 2و�� �دواب،�������، ����5 ��

  .و�ذك أ�-� ���1 ��ذا ا��ء. ���ت �5 ا�رض

َو�� ود�ل ظ�ھر @ �ك أن ھذا آ�� �ظ���، َأ:زل � �ن ا����ء �ن ��ء /���I �� ا�رض �	د َ ْ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ +َ ْ ِ ِ ِِ َ ََ ٍ ِ ُ + َ َ ْ
 ��َ�و� ْ  :2و� و�ذك َِ

+و�ث َ �� �ن �ل دا�� َ�/ٍ ِ ِ+ ََ ْ) ُ
 � إ@ $، �ددھ� <�ق ھذه ادواب ا�� �دب ��� ا�رض، وا�� @ ����: ���� �ن ا�د

إذا �P�ت �5 ا��ر ���ت، ودواب ا��ر إذا  دواب @ ���ش إ@ �5 ا�ر، ودواب @ ���ش إ@ �5 ا��ر، دواب ا�ر
��و���� �<�و�2 و5��� P .ذاؤھ�، وھو ا�واء، وھذه �� Pذاؤھ�، وھو ا��ء أ<ر+ت �ن ا��ر ���ت، د�ل ��� أن ھذه 

]واذر  ���� �� ھو �U�ر @ ���د �در�� ا��ر، ���� ����وض.  �������و��Uذى و��7ل و��رب �� أرواح ���رك ^
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�� �ن ارزق، ھذه ا��و-� ا�U�رة،  وا��وا��ت ا�U�رة ا�� @ �رى إ@ ���+�ر أو ��وه، و�� �+ري $ ����
و�ل . Uذى و��7ل و��1وتوھذه ���ھد ط�را���، و���ھد �����1 وھذه �� وھذه اذرة ا�U�رة ���ھد �ر�� �ر����،

���روق �+ري ���� اط��م و�+ري ���� ا�راب، و����س أو ��7ل و�<رج أ���� وا�دة ���� .  

�<�1وا ذرة �ر��ون 5��� أ�-�ءھ�،  @ �ك أن ذك ��� د�ل ��� 2درة �ن <���1، و ا+��4 ا<�ق ���م ��� أن
�، و���<ون 5��� اروح ��� ���رك �+زوا �ن ذك، و�� ط���� و�ر��ون 5��� 2وا���9 و�رو��2 و�ظ���� و�+�ري

� 2در و+ودھ�، ��واد، و�وادھ� �1-�ء $ ���� و�1در��، ����� أ��� ��ن ذك �5 2در��م، و�ن��� $  ��-�� M1��
  .سوذك ا��ض ���ر ��� ��1 ��رة ��د ��� ��د ا���C ��وا�� ���، و��رة ��د ��-�،. ��-�، Cم ��واد

ْ@ �ك أن ھذا د�ل ��� 2درة �ن <���1 و�ن +و�ث :�5ذك ���W $ �1ول. أو+دھ� َ َ �� �ن �ل دا�� َ�/ٍ ِ ِ+ ََ ْ) ُ
أي �U�را  

��ِ �ر��4 إ@ �2�)، و���� 2د -�ن $ �� ���دا، و���� �� @ و���را، �5دواب ���� �� ھو �ط�ر و�ر��4 �5 ا+و ار��� َ
��، وإن ��ن ��-�� ��7ل ��-�، رز��2 و2و���، @ �+د ��5���ع  دا�� ���ت +و��، �ل �+د �� 2و���، ���ر $ ���

ا���ع و�ذك ا�C�ر �ن اط�ور،  �C) ��1وت ��� �+ده �ن دواب ا�رض، ا��ل أ��� �� ��Uذى إ@ ����وم، ھذه
Pوم��أ�����، Pذاؤھ� ا��وم، أ�ن �+دھ� إذا ���ت �5 ا�راري؟ ���ر  ��ر<م �C)، وا��ور وا�1ور، و��: ذاؤھ� ا

،�� ���� أ���ن �+د 5��� Pذاءھ� و�� ��1وت �� $ ��� ��  .�ذك ادواب ا�� ��1وت �������ت. و�د

����� ��و أ��م ��و��ون- ��� $ ���� و��م-ا��� وذك �2ل. ��ل ھذا د�ل ��� أن $ ���ل �رز��2، و-�ن   ���
ا���C  @ �د<ر رز��2، و@ �د<ر 2و��� ��وم ط�ر، �Uدوا <���� و�روح �ط���$ �ق �و��� رز�2م ��� �رزق ا

 ��1وت �� ذك ا�وم، Cم �روح إ� إذا Pدت �5 ا���ح و+دت �� ��1وت ��، و+دت رز�2: واذي ��ده، �ل �ل �وم
�ن اUد ��رت أو �7<رت ط�ب ارزق، إ� أن �+د �� ��1وت ��  أو��رھ� وإ� و������ ا�� �7وي إ���، T5ذا أ���ت

+و�ث :ھذه ��� +���� $ ���� آ��. ا��وا��ت، أو �� أ��� ذك �ن ا�����ت، أو �ن َ �� �ن �ل دا�� َ�/ٍ ِ ِ+ ََ ْ) ُ
 .  

�ِوا����ب ا���6ر ��ن ا����ء وا�رض :و�ذك 2و ِْ َ َ + ْ َ َ ُ َ + ََ ْ َْ ِ + �ل ھذه . ��ر�ف ار��ح: و�ذك �ن آ���� .أ�� �ن آ����: أي ِ
�5��� ��� إر��ل ار��ح و�������، و��ف �ر���� $، و��ف �ر���� ر���  ةو2د �ر ��� آ�Cر �C�ر. �ن آ��ت $ ���

ا���ء، ��ف ��ون  و�ذك أ�-� ا��ب ��ف ��+�4 �5. ر��� <����، أو �ر���� ر���، أو �ر���� �ذا�� �د�دة، أو
  .��ل، أو ��� ���ء $�س 5��� إ@ ا��ء ا1 ��رة �C��� و��رة <���� و��رة �وداء �����9 �ن ا��ء، و��رة ��ون

���ده ��� ��ر5وه �ق ا��ر�5، و��� ���دوه �ق ا���دة، @ �ك أن ذك ��� �ن آ��ت ��� ��� W��� �� $ ا

���د�� ����. و�<��وا Aد ا�و�� ���Cِم ُو+َد �5 ھذه . اذي ���رو�� 5�+�ل $ ���� �و��د ار�و��� د�) و�+� 
F���ء، و���رون �1د�ره ��، ���ون ! ار�و���   اذ�ن ���رون أ�-� �و��دا�ز��� ا<�ق ا�C�ر ����رون <�ق $ ���

َ�� ھ. :ادھر�� اذ�ن �1وون 2د��� +إ? ����:� ا�د:�� :�وت و:��� و�� ��"�:� إ? َِ +ِ َِ ُ َ َ ْ َ ُِ ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َُ B ُا�دھر ْ أن ادھر ھو اذي  �د�ون +
ق، و�+��ون ھذه  5+�ء �5 ھذه ا�ز��� �ن ���ون ����و���ن، اذ�ن!! ���رف �5 ا�ون�>���رون ا<�ق وا

  :ا��7<ر�ن ا�و+ودات ��درة �ن اط����، 5�1ول 5��م ��ض

  ُ�:ـ� ض ا��ـرع أو إ�ـ�ه �	��ـد و? :�Nـ� �	Nـري �4ـوه ��ــ� 

 ُأ�ن ا�ط��	� �� �6ـذول إذ و�ـدوا  �رى ا�ط��	ـ� /. ا��ـ�� �ـؤAـرة 

  اط����؟ و��ف أCرت ھذه اط����؟ اط���� �ن اذي ط����؟ ��ف ���ت: �2ل أن ��و�وا �و+ود�ن

����م ��� ��� ��� �ن ��و�ل ا��ط�ن، و ���ر أ�دھم �5 <�ق ���� رأى 5��� �+��؛ وذك ���W $ @ �ك أن ھذا �
�ِو/. : ���7��م، 5�1ول $ ��� ْا�رض آ��ت �"�و :�ن و/. أ:4��م َ ُ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ َ ُ َ َْ ْ ٌْ ِ َ

 �5 أ����م آ��ت و��ر، و ���ر أ�د�م �5: أي 

7�م ا�ط��ء اذ�ن �و�Pوا �5  ����، و��ف ��ر�ب �ن �دة ط��1ت؟ إذاو ���ر �5 ����� ا�� ���ر : أد�� ��ء ����
�����ن . �ظ�� �ن <���1، وأو+دھ�، �4 ���و��� ا��رف ��� ا��ن �ر5وا ���� أ���ء �+���، �دل  �5 (C� إذا �ظرت

2د  �� �+د أن ��رھ�ا��ر، إذا �ظرت أ�-� �5 ��ن ا���ور �C)، أو ��ن ا��و-�، ا���و ا�A��ن، و�� 5��� �ن
�<رج ���� ا�رق، و���� ���م  وذك ���� ���ر ا����ن ار2��1 �5 +�د ا�A��ن ا��! ��ون أ2وى �ن ��ر ا�A��ن

5��� ���1رھ� اذي ھو �<رطوم ا��ل، Cم إذا Pرز�� <رق ذك  ا�دن، و�+ل ذك @ �41 إ@ ��� ��ك ا���م، Cم �Uرز
  .ا���ن، ����5ت ��� ادم

�� �1دار ھذه : ا<�ق، وھذه ا1وة، ���� أ�ط�ھ� ھذا.. @ �ك أن ھذا د�ل ��� أن $ ���� أ�ط� �ل ��ء <��1
و��ف ��رت ھذه ا��ن �<رق ھذه ا����ء؟ و���ر ا����ء ا1ر���  ا���و��؟ �� �1دار ����� ا�� ���ر ���؟

<�ق  ذه ا�و+ودات ھو اذي ����ق أن ���د و�ده، وأ�� اذيذك أن ر��� ������ اذي أو+د ھ وا���دة؟ ��5رف �ن
وا+��ل و�� �����، و�ذك ا���وات  ا�رض و�� 5���،:  <�ق ھذه ا�5)ك ا��و��-���رھ� و�U�رھ�- ھذه ا�<�و�2ت 

ھذه أ��� ذك، و��رھ� و2در ��رھ�، و<�ق �� ��� ا�رض �ن  وا�+وم، وا�5)ك ا��و�� وا��س وا�1ر، و��
���ده أ�� <�ق �ل ��ء، ورازق �ل ��ء، وا����ل ��ل ��ء، ادواب، و�ن ھذه ا�����ت، � و�� أ�����، ���رف إ
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��ر�5 طر�5 ��ن T5ذا ��ن  وأ�� ھو ا����ق �ن ���دوه، وأن ا<�ق ���ده، ���د � ���و�ون �، @ �<ر+ون �ن
�ن ا�<�و�2ت، ��� ��� اد��� ��� @ ���وي ���9  دون U�ره�ذك، �5�ف �4 ذك �<ر+ون �ن ��ود���م �؟ و����

�ق ������ و����>���� إ� ا��.  

ق �ذه ا����ء ھو ا����ق ����دة و�ده ��5ذا ��ون ا��د ا��2ل ا����ر �5 آ��ت $ ���� ا�و���، ��رف أن�>  .ا

  

  ���ن 4N� ا��داء ا�6"ق

  

  ��م $ ار��ن ار��م 

���ن، وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ� و���� أ+���نا��  . �د & رب ا

�  . ��� ا��داء ا<�ق: �2ل ر��� $ ���

أ<�ر�� إ�����ل �ن : �د��C �+�ج �ن ���د �ن ا�ن +ر�W �2ل: �د��C �ر�W �ن �و�س �2ل: �د��C أ�و ���� �2ل: �2ل
-أ<ذ ر�ول $ : ��د $ �ن را45 �و� أم ���� �ن أ�� ھر�رة ر-� $ ��� �2لأ��� �ن أ�وب �ن <�د �ن 

 ���� ا�ر�� �وم ا��ت، و<�ق 5��� ا+��ل �وم ا��د، و<�ق ا�+ر -�ز و+ل-<�ق $ :  ��دي، �15ل-و��م��� $ 
 �����وم ا@�C�ن، و<�ق ا��روه �وم ا�C(Cء، و<�ق ا�ور �وم ا�ر���ء، و�ث 5��� ادواب �وم ا<��س، و<�ق آدم 

��ت ا+���، 5��� ��ن ا��ر إ� ا��ل ا�)م ��د ا��ر �وم ا+���، آ<ر ا<�ق �5 آ<ر ���� �ن �� .  

�د��C : �د��C ���م �ن ���د �2ل: �د��C أ�و ���م ���د �ن إدر�س �2ل: �د��C ا���س �ن ا�-ل �ن ��ذان �2ل: �2ل
�ن إ W�ن ا�ن +ر���ل �ن أ��� �ن أ�وب �ن <�د �ن ��د $ �ن را45 �و� أم ���� �ن أ�� ���د �ن Cور ���

 ��دي ��� - ر-� $ ���-أ�� أ<ذ ��ده، وأ<ذ أ�و ھر�رة  -��� $ ���� و��م- �ن ا���- ر-� $ ���-ھر�رة 
<�ق $ ���رك و���� ا�ر�� �وم ا��ت، و<�ق 5��� ا+��ل �وم ا��د، :  �15ل-��� $ ���� و��م-أ<ذ ر�ول $

و�ث 5��� ادواب �وم ا<��س، و�د ��� ��د وا�+ر �وم ا@�C�ن، وا��روه �وم ا�C(Cء، وا�ور �وم ا�ر���ء، 
 و<�ق آدم ��د ا��ر �وم ا+��� �5 آ<ر ���� �ن ����ت ا���ر 5��� ��ن -��� $ ���� و��م- ���� ا���-ا���ء

  . ا��ر إ� ا��ل 

�ن �ط�ء �ن : �د��C أ�و ��M �2ل: �د��C أ�و ���م �2ل: �� او�د �2ل�دC: �2ل W�ن ا�ن +ر��د��C ���� �ن أ�وب 
<�ق $ ���رك و���� ا���وات �ن د<�ن، Cم ا��دأ <�ق ا�رض : �2ل -ر-� $ �����- أ�� ر��ح �ن ا�ن ���س 

ِ ل أP:�م ���4رون � - �ز و+ل- �وم ا��د و�وم ا@�C�ن، وذك 2ول $  َ ُ ُ ُْ َ ُ +َ ْ ِْ ِ��ذي 6"ق ا�رض /. �و��ن َ ْ َ ْ َ َ ِْ َِ ْ َ +َ Cم 2در 5��� َ
�ز و+ل-أ2وا��� �5 �وم ا�C(Cء و�وم ا�ر���ء، 5ذك 2ول $ - P��"� واء�أ��م  �	أر� ./ ��ِو در /��� أ وا� ِ ِ ِ ِ+ ً َ َ + َ َ ْ َ َ َ َ ٍَ َ َ ََ ْ +"�ن Aم +َ ُ َ ِ

ٌا��وى إ�� ا����ء وھ. د�6ن  َُ ََ َ َ + َ ِْ ِ َ 5����� وز���� ���+وم، وا��س وا�1ر أ+راھ�� �5 �����5، و<�ق 5��� �� ��ء $ ِ
�ز - <�ق ا+�� �وم ا+���، و<�ق آدم �وم ا+���، 5ذك 2ول $ �ن <��1 و�)���9 �وم ا<��س و�وم ا+���، و

6ٍ"ق ا����وات وا�رض و�� ��:��� /. ��� أ��م  -و+ل + َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ +َ ِ ِ ِ ِ+ َ ََ ْ و��ت �ل ��ء �وم ا��ت، �5ظ�ت ا��ود �وم ا��ت ََ
ت 5�� �ل ��ء، و�ظ�ت ا���رى �وم ا��د ��� ا��دأ 5�� <�ق �ل ��ء، و�ظم ا����ون �وم ا+��� �ن ��� ��

 5رغ 5�� �ن <��1، و<�ق �5 ا+�� ر����، و+�4 5�� آدم و5�� ھ�ط �ن ا+�� إ� ا�رض، و5�� ��2ت -�ز و+ل-$ 
  . �و��� وھو أ�ظ���

�د��C أ�و ���د : �د��C أ�و ��ر �ن ���ش �2ل: �د��C ھ��د �ن ا�ري �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل
�ن ��ر�� �ن ا�ن ���س -�������� -أن ا��ود أ�وا ا���:  �2ل أ�و ا�ري 2رأت ���� �ن ھذا ا�و-4-ر-� $ 

�ن <�ق ا���وات وا�رض؟ �15ل-$ ���� و��م ��7�5  :��C@وم ا��د وا�وم <�ق $ ا�رض �ل ��+ن، و<�ق ا
: ا�C(Cء و�� 5��ن �ن ���45 ا��س، و<�ق �وم ا�ر���ء ا�+ر وا��ء وا�دا9ن وا��ران وا<راب، ھذه أر��� �15ل

َ ل أP:�م ���4رون ���ذي 6"ق ا�رض /. �و��ن و��	"ون �� أ:دادا ذ�ك رب ا�	����ن  ً َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ ْ َ + ََ B َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َُ ُ ََ ُ ُْ َ َ ْ َ ُ +َ َِ َِ ْ ْ�َ�واء �"��P"�ن : إ� 2و ِ ِ ِ+ ً َ َ
���+ا�+وم وا��س وا�1ر وا�)��9 إ� C)ث ����ت �1�ت ���، و<�ق �5 أول : �2ل �ن �7ل �ن <�ق �وم ا

��ت اJ+�ل ��ن ��وت �ن ��ت، و�5 ا��C�� أ�1 ا�5Jت ��� �ل ��ء ��� ���4 ا��س، و�5 ����� �ن ھذه ا�
�C آدم أ���� ا+��، وأ�ر إ���س ���+ود، 75<ر+� ���� �5 آ<ر ����، Cم �2ت ا��ود�CCم : ��ذا �� ���د ؟ �2ل: ا

���� و��م-U5-ب ا���!! Cم ا��راح: �2وا! 2د أ��ت و أ���ت : ا��وى ��� ا�رش، �15وا $ ���- ��-P 
َو��د 6"�:� ا����وات وا�رض و�� ��:��� /. ��� أ��م و�� ��:� �ن �Mوب /��Nر �"� �� ��و�ون : �د�دا، �5زل ْ ُْ َ ُ ُ ْ َ َُ َ ْ ََ َ َ ْ ْ + َ َ َ + َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ + َِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ + َ َ ٍَ َ َ

 .  
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��د $ �ن ���د �ن ��ران �2ل: �2ل ��Cد�� �2ل: �د��د��C ����ن �ن أ�� ���د �ن ا�ن : �د��C ا�ن أ�� ��ر ا
���� �ِ ل أP:�م ���4رون ���ذي 6"ق ا�رض /. �و��ن : ���س ر-� $ ����� �5 2و ِْ َ ْ َ َ ْ ُِ ِ َِ ْ َ + ََ َ ْ َ ُ +َ ُ ُْ َْ��Jأول �� <�ق : �2ل. ا

: �2ل. �وم ا��د و�وم ا@�C�ن و+�ل 5��� روا��، و2در 5��� أ2وا��� �5 أر��� أ��م:  ا�رض �5 �و��ن-�ز و+ل-$ 
ه �� �س Cم �ق ا����ر، وPرس ا��+�ر، وو-4 ا+��ل، وأ+رى ا���ر، و+�ل �5 ھذه �� �س �5 ھذه، و�5 ھذ

Aَم ا��وى إ�� ا����ء وھ. د�6ن /��ل ��� �وم ا�C(Cء و�وم ا�ر���ء، : �5 ھذه، و+�ل 5��� ���45 �5 �و��ن َ َ َ + َ َْ ََ +َ َ ٌُ َُ َِ ِ ِ
ِو�eرض ا���P طو�� أو �رھ�  ���� أ��:� ط�P	�ن /��Cھن ��= ���وات /. �و��ن  ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ ْ ً ْ َ ْ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ+ ُ َ ًَ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ََ ِْ َ ،���+�وم ا<��س و�وم ا

َوأو�� /. �ل ���ء أ�رھ�  َ ْ َ َ َ ْ ََ ٍَ ) ُ رض؟ 15ل ��� �5 �م <�1ت ا���وات وا�: �5ن �7ك. �)����9 و�� أراد أن �<�ق 5���ِ
ِ ل أP:�م ���4رون ���ذي 6"ق ا�رض /. �و��ن  -�ز و+ل-�2ل $  ِْ َ ْ َ َ ْ ُِ ِ َِ ْ َ + ََ َ ْ َ ُ +َ ُ ُْ اJ��، �5+��4 ا<�ق �وم ا+��� و<�ق آدم َْ

���+���� ا�)م �5 آ<ر ���� �ن �وم ا .  

��د $ �ن أ�� +��ر ارازي �ن أ���، : �د��C أ��د �ن ��د ار��ن �2ل: ��د �ن +��ر ا���ل �2ل�د��C أ: �2ل ��Cد�
�ن ار��4 �ن أ�س  - �ًإ:. ���ل /. ا�رض 6"�4�  -ر��� $ ��� َ ِ ِ َِ )ِ ْ ََ ْ ٌ � <�ق ا�)��9 �وم إن $ ���رك و��: �2لِ�

���+��5ر 2وم �ن ا+ن ���5ت ا�)��9 ���ط : �2ل. ا�ر���ء، و<�ق ا+ن �وم ا<��س، و<�ق آدم ���� ا�)م �وم ا
^إ��م �5 ا�رض ����1�5م، ���5ت اد��ء و��ن ا���د �5 ا�رض، �5ن Cم �2وا َ ْ ُأ��	ل /��� �ن �4�د /��� و��4ك : ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ َ َ َ ُْ ْْ ُ َ َ

َا�د��ء  َ ) .  

ب �ن P�)ن : �د��C �ز�د �ن ھ�رون �2ل: �د��C إ���ق �ن إ�راھ�م �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل�P ن�أ<�ر�� �ر�ك 
�ن �ط�ء �ن أ�� ر��ح �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل :> ��ق �و�� 5���ه ا��د، Cم <�ق إن $ ���رك و���

�C 5���ه ا�C(Cء، Cم <�ق را��� 5���ه ا�ر���ء، و<�ق <���� 5���ه ا<��س�C م <�قC ،ن��C@ه ا���5 ����C .�2ل :
إ�� �وم 1C�ل، و<�ق :  ا�رض �وم ا��د وا@�C�ن، و<�ق ا+��ل �وم ا�C(Cء، وذك �1ول ا��س-�ز و+ل-5<�ق $ 

�ر وا�+ر وا1رى �وم ا�ر���ء، و<�ق اط�ر واو�ش وا���ع وا�وام وا�5J �وم ا<��س، و<�ق �وا-4 ا���
  . ا�A��ن �وم ا+���، و5رغ �ن ا<�ق �وم ا��ت

�د��C أ�و ���ر �ن ���د ا��1ري �ن ��د $ : �د��C ���د �ن ���ر ا�-ر�� �2ل: �د��C أزھر �ن ر��� �2ل: �2ل
إن $ ���رك و���� �دأ ا<�ق �وم ا��د وا@�C�ن، و<�ق ا�2وات واروا�� �5 �وم : ��� �2ل�ن �)م ر-� $ 

�� ا�� @ �وا��15 ��د ��ا�C(Cء وا�ر���ء، و<�ق ا�ر-�ن �5 ا<��س وا+���، و<�ق 5��� آدم ���� ا�)م ��ك ا
�  . �5 �)ة �د�و ر�� إ@ ا��+�ب 

��د ارزاق �2ل: �د��C ���� �2ل: ن ا��Cم �2ل�د��C ���د �ن +��ر �: �2ل ��Cن : �د� M�+� ن ا�ن أ����د��C ���ر 
ِھو ا�ذي 6"ق ��م �� /. ا�رض ���	� Aم ا��وى إ�� ا����ء : �5 2و�-ر��� $ ���� -�+�ھد  َِ + َ ْ ً َ ْ َ ََ ْ َ َ +ِ َ ُ َ+ ُْ ِ ِ َِ َ <�ق $ : �2لُ

Aٌم ا��وى إ�� ا����ء وھ. د�6ن : ���� ا�رض �2ل ا���ء �C ��1�> ���5ر 5��� د<�ن، 5ذك ��ن �1ول َُ ََ َ َ + َ ِْ ِ َ ِ + : �2لُ
  . �4 أر-�ن ��-�ن ��ت ��ض<�ق ��4 ���وات ��-�ن 5وق ��ض، و�: 5�واھن ��4 ���وات، �1ول

�د��C ����ن �ن ر+ل، �ن ��ر�� �9ل ا�ن ���س ر-� $ : �د��C أ�و �ذ��� �2ل: �د��C ���د �ن ز�ر�� �2ل: �2ل
������4�:�ھ�� : أ���� ��ن �2ل؟ ا��ل أو ا���ر ؟ 15رأ: / ��َأو�م �ر ا�ذ�ن �4روا أن ا����وات وا�رض ��:�� ر� َ َ ْ َ َ َ + ُ َ َ َُ + ََ َ ْ َ َ َ َْ َ َ ً ََ ْ + َِ َِ Cم َْ

  . ھل ��ن ������ إ@ ظ���؟ وذك ����وا أن ا��ل ��ن �2ل ا���ر: �2ل

�ن �ون �ن ��د : �د��C ���د �ن ���ر �2ل: �د��C ���د �ن ��د $ �ن ا��ن �2ل: �2ل ������د �ن ا�> ��Cد� $
����ن ا ،����� @ �وا��15 �5 ا+:  �2ل-��� $ ���� و��م- �ن أ<�� ���د $ �ن أ�� ھر�رة ر-� $ �� ���

 ا��دأ ا<�ق، و<�ق -�ز و+ل- إن $ -ر-� $ ���-�15ل ��د $ �ن �)م أ�د ��7ل $ 5��� ���9 إ@ أ�ط�ه 
�C(Cء و�وم ا�ر���ء، و<�ق ا�2وات و�� �5 ا�رض �وم ا�ر-�ن �وم ا��د وا@�C�ن، و<�ق ا���وات �وم ا

  . ا<��س و�وم ا+���، إ� �)ة ا��ر، ��5 �� ��ن �)ة ا��ر إ� أن �U�ب ا��س

��د $ �ن ��د ا�ر�م �2ل: �2ل ��C�2ل: �د ��: �د��C ا�ن ���ش �2ل: �د��C �����ن �ن ��د ار��ن �2ل: �د��C أ�و زر
���رة �ن ��Cرة �د�ن أ�� ھر� - ر-� $ ���- Pز�� ا����ري �ن ���د �ن إ�راھ�م �ن ا��رث �ن أ�� ���� 

�وم :  ��� ا���م ����-�ز و+ل-�5 ���� أ��م �وم ا<��ره $ :  �1ول-��� $ ���� و��م-���ت أ�� ا�1�م: �2ل
���+ ا+�� وا��ر، و5��� <�ق -�ز و+ل-$ 5��� <�ق $ ا���وات وا�رض، و5��� 2-� <��1ن، و5��� <�ق : ا

�س ��ء ��� <�ق $  ،���� إ@ وھو - �ز و+ل- آدم ���� ا�)م و5��� أھ�ط� �ن ا+�� و��ب ���� و5��� �1وم ا
�� إ@ ا+ن وا�Aس ��
 ����� ذك ا�وم ���1 �ن أن �1وم ا��� .  

�د��C ���د �ن ���� �ن �ط�ء �ن : �د��C �+�ج �ن ا����ل �2ل: �د��C إ���ق �ن إ�راھ�م �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
��� - �� �وم ا��د؟ �15ل ر�ول $-��� $ ���� و��م- أن ا��ود �2وا ����-ر��� $ ����-ا��9ب �ن ��ر�� 
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�Cء ا+��ل وا��ء و�ذا <�ق 5�� و�5 اC): ا@�C�ن؟ �2ل: �2وا.  ا�رض و�����-�ز و+ل- 5�� <�ق $ -$ ���� و��م
��ز و+ل-5�� <�ق $ : 5�وم ا<��س؟ �2ل: �2وا. ا�2وات: 5�وم ا�ر���ء؟ �2ل: �2وا. و�ذا و�� ��ء $ ���- 

<�ق �5 �����ن ا�)��9، و�5 �����ن ا+�� وا��ر، و�5 �����ن ا��س وا�1ر : �وم ا+���؟ �2ل: �2وا. ا���وات
��ْو��د  -�ز و+ل-وأ�زل $ !!   ����ن $ : ا��ت؟ ذ�روا ارا�� �15ل: �2وا. �ن ا��ل وا���روا�وا�ب، و�5 �� َ َ َ

�:� ا����وات وا�رض و�� ��:��� /. ��� أ��م و�� ��:� �ن �Mوب "6ٍ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ َْ َ + َ َ َ+ َ َ َ + َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ +ٍ َ َ ْ .  

���ن �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د ا+وھري �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن �و�ف �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل ��Cد� : ��Cد�
����ن ا ،��������� و��م-���د �ن ���� �ن �ط�ء �ن ا��9ب �ن ��ر�� �ن ا�ن ���س ر-� $  $ ��� - 

  . ��وه

��د ا���م �ن إدر�س �ن أ��� �2ل: ��C ا�ن ا�راء �2ل�د: �د��C أ��د �ن ���د ا������ �2ل: �2ل ��Cذ�ر وھب : �د
�����إن $ ���رك و���� <�ق ا+�� �2ل ا��ر، و<�ق ر���� �2ل P-��، و<�ق ا���ء : �ن ا�ن ���س ر-� $ 

و<�ق ا�ر وا�رض �2ل ا�رض، و<�ق ا��س وا�1ر �2ل ا�وا�ب، و<�ق ا���ر �2ل ا��ل، و<�ق ا��ر �2ل ا�ر، 
�Cذ�ر �2ل ا��  . �2ل ا+��ل، و<�ق ا�)��9 �2ل ا+ن، و<�ق ا+ن �2ل ا�Aس، و<�ق ا

��د ار��ن �ن ��دي �2ل: �د��C أ�و <���C �2ل: �د��C ���د �ن ���� ا�روزي �2ل: �2ل ��Cن : �د��د��C ����ن 
�����أرأ��م ��ن ���ت ا���وات : ن �2ل أم ا���ر؟ �2ل�9ل ا��ل ��: أ���، �ن ��ر�� �ن ا�ن ���س ر-� $ 

  . وا�رض ر��1 ھل ��ن ������ إ@ ظ���؟ ذك ����وا أن ا��ل ��ن �2ل ا���ر

��د :�د��C إ�����ل �ن ��د ا�ر�م �2ل : �د��C ���د �ن را45 �2ل: �د��C أ��د �ن ���د �ن �ر�M �2ل: �2ل ��Cد�
��5ت <زا9ن ا�ور وطرا9ق اظ���، ����5 : �2ل �ز�ر ���� ا�)م:  �2ل- ����ر��� $-ا��د �ن ��1ل �ن وھب 

و�)��9ك . �) أو ���را �<����ن ��7رك، Cم أ�رت ا��ء 5+�د �5 و�ط ا�واء، 5+��ت ��� ����، و�����ن ا���وات
، وأ�رت ا�راب أن ����ز ����ون ���دك P�ر ����ج إ� ذك، و@ ����7س ��م، Cم أ�رت ا��ء ����ق �ن ا�راب

  . و+��4 ا��ء ا���ر. Cم ���ت +��4 ذك ا�ر-�ن. �ن ا��ء، ��5ن �ذك

Cم زر�ت �5 أر-ك �ل ���ت 5��� ����� وا�دة �5 �راب وا�د ���1 ���ء وا�د، 5+�ء ��� ����9ك �<���� أ��� 
وا���ن وا�1�M وا��ن، Cم <�1ت وو�� ور��� وط���، ��� ا��و، و��� ا���ض، و��� ا�ر واط�ب ر���، 

ا��س �را+�، وا�1ر �ورا وا�+وم -��ء، Cم <�1ت �ن ا��ء دواب ا��ء، وط�ر ا���ء، 5<�1ت ���� أ��� أ��ن 
��� �� P���� ا��ء، و��� �� . ��ر��، و���� أ�م آذان أ�����، و���� ��ت أ��س أ�����، <�1ت ذك ��� ����� وا�دة

��� ا ���ء، <��1 �<���� �5 ا�+��م وا�وان، +���� أ+����، وزو+�� أزوا+�، و<���1 أ����5، وأ���� @ ��ر 
اذي <�C ،��1م <�1ت �ن ا��ء وا�راب دواب ا�رض و������� و������، ���5م �ن ���� ��� �ط��، و���م �ن 

��� ر+��ن، و���م �ن ���� ��� أر�4، و���م ا�ظ�م وا�U�ر، وو ����َ �دت إ�راھ�م ���� ا�)م أن �+�ل َْ َ
  . ��وك ود آدم ���� ا�)م �5 ذر���، M��75 +��4 <�1ك ��� اذي 2-�ت �م �ن ا���زل ا�� أ�ز��م

���Cن �ن ��د $ ا1ر�� : �د��C ���� �ن ���د �ن أ�� ���د �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل ��Cد�
�� �2ل :�د��C �1�� �2ل: �2ل(��ن : �د��C أرط�ة �ن ا��ذر ا ،��������ت �+�ھدا ��دث �ن ا�ن ��ر ر-� $ 

�وم ا��د، وا@�C�ن :  إن $ ���رك و���� 5رغ �ن <��1 �5 ��� أ��م، أو�ن- ��� $ ���� و��م-ر�ول $
���+ ا@�C�ن ا��س وا�1ر وا�+وم، و<�ق <�ق �وم ا��د ا���وات، و<�ق �وم. وا�C(Cء وا�ر���ء وا<��س وا

�وم ا�C(Cء دواب ا��ر ودواب ا�ر و5+ر ا����ر و2وت ا�2وات، و<�ق ا��+�ر �وم ا�ر���ء، و<�ق �وم ا<��س 
  . ا+�� وا��ر، و<�ق آدم ���� ا�)م �وم ا+��� Cم أ�2ل ��� ا��ر �وم ا��ت 

��رو �ن ���� ا-��� �2ل:�د��C أ��د �ن �����ن �ن أ�وب �2ل: �2ل ��Cن :  �د��د��C ���د �ن �واء �ن ���د 
M �ن أھل - وھو ��� ���ر ا��رة - ��2دة �ن ��رو �ن P�)ن ا��1C ر��� $ ����، �2ل�� �د��C ھذا ار+ل ا

�ز و+ل- أن $ -��ب ر��� $ ����:  ����-ا���ب- ��� 4��: ھذه ا�ورة أ�س ا���وات ا��4 وا�ر-�ن ا
ُ ل ھ ْ ٌو � أ�د ُ َ ََ ُ + . 

  

�<���1، وم ���W �5 <���1 إ� ��دة  وھ�ذا <�ق $ ���� ھذه ا�<�و�2ت ��� ���ء، و�4 ذك ��T5 ������ ھو ا���رد
َر/  أ��ذ�ر $. ���ون ����، �ل <���1 ��� ��ء �� /�واھ� وأ;طش ��"�� وأ6رج ��Cھ� َ=َ���َ ََ ُ َ َ َ َ ْ َ َ + َ َ ْ َْ ََ ََ َ َْ َ

������،  أظ�م: ���� 
��وظ�، ��ظ� �ن و+�ل ا���ء ���1 � ھذه ا�رض 2رارا ���ده،: ���رھ�، و+���� 2رارا ����: وأ<رج -��ھ� ����

�ٍو�4ظ:�ھ� �ن �ل ��ط�ن ر��م :ا��راق ا���ط�ن �5 2و ِ )َ ْ َ ٍَ َ َْ ُ َْ َِ ا�رض  ھل ا���ء �2ل ا�رض؟ أو: وأ�� �ر��ب <���1 ِ
ْرض <�1ت�2ل ا���ء؟ �5ذا $ أ��م ��، و�ن ظ�ھر ا�د� �دل ��� أن ا� َ ِ ْ ل :وذك J�� ��5ت. �2ل ا���ء ُ ُ

ْأP:�م   ُ + ِ َ
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4���ِرون ���ذي 6"ق ا�رض /. �و��ن ِْ َ ْ َ َ ْ ُِ َِ ْ َ + ََ َ ْ ََ ُ
 ��َو��	"ون �� أ:دادا ذ�ك رب ا�	����ن و�	ل /� َ َ َ َ B َ َ ْ َِ ِ َِ َ ً َ ََ ْ َ َُ َُ ْ ََ

 ��َروا�. �ن /و  ْ َ َ َِ ِ َِ وھ�  ْ
َو در ا+��ل َ+ �� أ وا��� /. أر�	� أ��م َ�/ٍ + َ َ ْ َ َ ََ َ َِ ِ َِ ْ

و<�ق ا��+�ر و�� 5���،  <�ق ا�رض، و<�ق ا+��ل، و<�ق ا�2وات،: أي 
  .و<�ق ادواب

6َ"ق ذ�ر أ�� �5 أر��� أ��م َ َ
َا�رض   ْ َ B/. �و��ن و��	"ون �� أ:دادا ذ�ك ربْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ََ ُِ َِ ً َ َْ ََ َ ُ ِ  ��َا�	����ن و�	ل /��� روا�. �ن /و  ْ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َ ْ

��َو��رك /� َ َ َِ َو در ا�ر�� �5 ����9 و�5 ������، +�ل 5���: ���� َ َ+ �� أ  َ�/ْ َ َ ِ��َوا� ََ
���� <�ق 5��� �� ����ج إ�� �ن  

وا�رض ذ�ر �5 ا���د�ث أ��� ��4 أر-�ن، ��-�� . ا�رض و�� 5��� <�ق. ا�2وات و�ن ا�رزاق ا+��4 أر��� أ��م
م أ�ن � ��ت ��ض، $ ھو��  .41 �1�� ا�رض؟ و�ن ���رھ�؟ و@ ���ط ��� إ@ $ا

أ��م ���� �1�� ا�<�و�2ت،  $. إ��� ���ھد ھذه ا�رض ا�� �رى �� 5���، �����، و�Cرة ا<�ق اذ�ن ���رو��� ��ن
�رف أن ا�رض <�1ت �2ل ا���وات �5& ���� ھو ا���رد �ذك، T5ذا ا���ر ا�ؤ�ن و�ظر.  

+Aم :�Cم �2ل ��� َا��وى إ� ُ ِ َ ِ� ا����ءَْ َ ��Cھن ��= ���وات /. �و��ن وأو�� /. �ل ���ء +/ٍ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ) ُ ِ ِ ٍَ ِ + ُ َ َ
َأ�رھ�  َ ْ  <�ق َ

َإ:�� �5 �و��ن، ��� ���ء، �4 أ�� �2در ��� أن �<���1 �5 �ظ�، 5ـا���وات  + ْأ�ره إذا أراد ���P أن ��ول �� �ن  ِ ْ َُ ً َُ َ َ ُ ََ ْ َ ُ ُ َْ َ َِ
ُ/��ون ُ َ َ .  

 

�ن ��<ر ���ه: س W��� طر�  ا���ر؟ ھل ���M أن ا

�ذك، و+ده اذ�ن �ر��ون اط�9رات ا+و�� �5م ���1ون �5  ن �س ھذا �����، وو ��ن �ذك و+د أCر$ أ��م، و
 ارطو��، و�4 ذك �+�ء ا�طر �ن ����م، �<�ق $ ���� ھذا ا���ب و��ون ����م، ھذا ا+و، و@ �+دون ھذه

َ��� ��ذا ا��ء5َدل ��� أن $ ���� إذا أ��7 ھذه ا��ب �̂�. و��طر وھم 5و�2 َ.  

  

  أAر ا���4ر /. 6"ق � �	��� /. ��ود�� اL:��ن

  

  .ا�)م ����م ور��� $

  ��م $ ار��ن ار��م

��ن، و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن، ����� ���د ا��د &��  .أ+���ن و��� آ� و���� رب ا

���ده ��� ا�ظر �5 �<�و �وا@����ر؛ وذك �ن �5 ا�ظر إ��� ���1ل و���7ل ��  ���2 ��ظ��C�را �� ��ث $ ���
  .ا�1ب، Cم �ن آ�Cر ذك ��دث أو �1وى ا����ل و����ن �1وي ا�1�دة و�ر�
 اA���ن �5

� T5ذا �ظر ا�A��ن����5ْن ذك ا�د�ر. �5 آ��ت $ ���� ا���ر وا��ظ وازداد إ����� وزادت أ ِ �1رآن، �1ول $  َ����: 

َ��د�روا آ� ُ + َ+ ِ��� و���ذ�ر أو�و ا����بِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ َُ ُ + ََ
وا���م �دول ا1رآن، ��� ���دل �ذك ��� أ�� �)م $، و���  ا��1ل: ا�د�ر 

  .� �5 ھذا ا1رآن�<�وق، و��� أ��� ����ون ��� أ�ر�� $ � أ�� ��زل P�ر

��� ا�<)ق-��� $ ���� و��م-وا��1ل �5 ��رة ا��� و�ذك ا�د�ر ���+ � :ا��-��، �2ل $ ����  T5ن $ ���

َوإ:ك + ِ ٍ�	"� 6"ق �ظ�م َ ِ َ ٍَ ُ َُ
  ������ ھذا ا<�ق، +���  ���+5ُ ُ �� �5 ��ك  أ5-ل ا�<)ق، ��ون ذك ���� �5 ا@�2داءْ

  .�ط��� و��7�� �� ا�<)ق، و�5 ��ك ا����ل، ��ون اذي ��1دي �� ��1 �ن أ�����، و��ن

َا�� ����U، وا�� أ�ره $ �7ن �����U إ� أ��� ا��7ل وا���ر �5 ���� ا�� ھ� �ر����: و�ذك أ�-� ََ �5��7ل وا���ر . ^
��� �دل ��� Pزارة  ا�A��ن إ�����، و�1وي ���1ده، و�ر�
 اد�ن �5 ���2، ��ث إن ��ك ا���د�ث ا�� ���ظ ��� �ز�د5

��م، و��� 2وة ���ن، و��� ر��<� �5 ا��م .�T5ذا ���ر ا���م �5 . أ�ط�ه +وا�4 ا��م و5وا���  وذك �ن $ ���
�� ��� �ُُ��Cت أ��ظ� و+د 5��� اد@ [ ��� �� أ�ط�ه $ ���� �ن ا����� وا���نَ �  . اA���ن، واد@

ا��و�� وا�����، وإن �ن أ2ر��� أن ����ر ا��د  و���4 ذك أ�-� �� أ�ر $ ���� �� �ن ا��7ل وا���ر �5 �<�و�2ت $
ْأو�م :�5 ���� َ َ �4��ْروا /. أ:4��م َ ِ ِ ُِ َْ + ََ ُ �ظ���،  �5 ����� <��1، و�5 �ر��ب أ�-�T5 ،�9ن �5 ذك آ��: ����ر �5 ���� َ

�+�9ب ا�<�و�2ت، و�ن +����� <�ق  و�+ل ذك T5ن ا����ء ر���م $ �و��وا �5 ا�)م ���. و��رة �ن ا���ر
��ر 5��� �رف 2درة اذي <�T5 ،�1ذا ��7ل �5 أول أ�ره، أن أول و� أ2رب ��ء إ� ا�A��ن ����، إذا ��7ل. ا�A��ن

َ��� ُ���� أ�ره ��ن �ط�� �ن ْ b ِ ُأ�م �ك َ َ ْ َ َ:ط4� �ن �:. ��:� َ ُْ ُ ^ َِ ِْ ً َ ْ
ُأ���ب :ھ�ذا أ<�ر $  َ ْ َ ْاL:��ن أن ��رك �دى أ�م َ َ َْ ًَ ْ ُُ َ ُ ََ ْ ْ ُ �ك ِ َ

َ:ط4� �ن �:. ��:� ُْ ُ ^ َِ ِْ ً َ ْ
  !؟ 

�15ل ! أ@ �دري �ن أ�� ؟! أ@ ���ر��� ؟! ��ر��5؟ أ@: ذ�روا أن أ�د ا����ر�ن و2ف ��د وا�ظ ��ظ، �15ل ذك اوا�ظ
�5�ف : ����!! أوك �ط�� �ذرة، وآ<رك +��� 2ذرة، و��وك ��ن ذك �ول و�ذرة  أ�ت اذي�ل أدري ، : ذك اوا�ظ

ُأ�م �ك أول ا�A��ن وأول ��د�9 �� ذ�ر $! ����ر ؟ �4 ذك َ ْ َ َ:ط4� �ن �:. ��:� َ ُْ ُ ^ َِ ِْ ً َ ْ
 >� ��رج �ن ا��ب ھذه ا�ط�� ا
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  .��ون ���� ھذا ا�A��ن أ�� �ن �+�9ب 2درة $ ��ء ���ن، @ �ك أن ��و���� ���

]وذك دا��9 ُ�ذ�ُر َ �َأ/رأ��م �� ��:ون أأ:�م �6"�و:� أم :�ن ا���6�ون $ ا�A��ن ��دأ أ�ره، 5�1ول ��� ُ َُ ُ َِ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ُْ ُْ ْ َ ْ َْ ْ َْ َ َ َ ��م : أي َُ
1ون �<�1ون�>ُ:�ن أو@د�م، �ل $ ���� ھو ا<)ق ا���م، أأ��م �<�1ون ھذا ا��� أم ��ن ا ْ َ

َ در:� ��:�م ا��وت و��   َ ْ َ ْ َ َْ ْ ُ ُ َ َ + َ

َ:�ن ����و �ن ُِ ُ ْ َ ِْ َ
 ���7�َ اذي 2در <�ق ا�A��ن أ<�ر $ ��� �  75و� ھذه ا�ط�� ا�� �<رج �ن ا��ب، و+�ل $. ^���

� و�����1 �ن ��ل إ� ��ل،  �5 ار�م، و��د ذك �طورھ�: 5��� ھذه ا��وا��ت ا��و�� ���1ر �5 ا��ب، أي��� $
ْإن :5�1ول $ ���� �5 ��دأ <��1 ٍ�:�م /. ر�ب ِ ِْ َ ْ ُ ْ �:��م �ن �رابُ"6 �:Y/ ث	ن ا��� ٍ ِ ِ َِ ْ َُ ُ َ َ +ْ َْ ْ ََ Aْم �ن أ���م آدم: ���� ِْ ِ + ٍ:ط4� ُ َ ْ ُ

 أي 

ْا<�ق اذ�ن ھم  Aْم �ن :����َْ ِ + ُ �"�َ َ َ���� و;�ر �6""6� �MC� م �نA �ٍ ٍ ٍ ِ ٍَ َ ُ+ َ + ََ َُ ْ َ ُ ْ ُِ ْ �طو�ر ��دأ أ�ره، و�1ول : ا�A��ن ھذا �طو�ر +
+Aم :�5 آ�� أ<رى ٍ�	":�ه :ط4� /.  رار ���ن ُ ِ َِ َ ُ َ ٍَ َ َ ًْ ُ َ ْ

+Aم ھذه ا�ط�� ���1ر �5 2رار ���ن  ُ  ���:� ا�	""6/ ���:� ا�:ط4� �""6َ ً ََ ْ َ َ َ ْ َْ ْ َ َ ََ ََ َ B َ َ
�:�"6/ �MC�َ َْ ََ ًَ ْ ًا��MC� �ظ��� /��و:� ا�	ظ�م ���� ُ ْ ْ َ ً ْ َُ ْ َ َْ َ َ َِ َِ َ َ

Bو:�ر :Cم �1ول $ ���� وP�ر �<��1  َِ َ/. ا�ر��م �� :��ء إ��  ُ ِْ ُ َ َ َْ َ ِ َ ِ

ًأ�ل ���� Aم :6ر��م ط4 ْ ُِ ْ +ُ ْ ُُ ّ َ ُ َِ ً ٍ َ
 �+Aم  إ� ھذه اد���ط�) �U�را �P �5�� ا�Uر، �<ر+� $ �<ر+� $ ��� ْ:6ر��م  ُ ُ ْ ُُ ِ

+ط4
 Aم ���"Mوا أ�د�م و�:�م �ن ��و/� ُ َْ ُ َ َ َْ ُ ْ ُ ُ َْ +ْ ْ +ِ ِ َِ ُ ُ ً
ِو�:�م �ن �رد إ�� أرذل ا�	�ر  ُ ُ ْ َ ُ َ َْ َِ َ َ ِ B ْ ْ ُ ْ �ن ��وت �U�را، �ن ��وت ��و�ط�، و�ن  ِ

  .<��1 ھذا ��دأ <�ق ا�A��ن، وھذا �����. �رم، ��� ���c أرذل ا��ر، ���ث @ ���م ���9ا ���c �ن

  

  ��4ر اL:��ن /. �6"و �ت � �	��� وأAر ذ�ك /. ��ود���

  

َو�ذك أ�-� �� �5 <��1 �ن ا�+�9ب ا�� �̂�ن ا����ء أ��� �ن أ�+ب �+�9ب $ إذا �����7 �5 ھذه : ���� �ذك أ�-� َ
���ا ��ا�رض ���� �� ھو ��وان ���� ��� أر�4، ������ ا����م، و���� ��  �<�و�2ت ا���، ���7ل أن ا��وا��ت ا

��� ر+��ن، ���� �ُو� :و���� �� ��� أ�Cر �ن ذك، و���� �� ���� ��� �ط��، �2ل ��� + 6ٍ"ق �ل دا�� �ن ��ء  َ َ +ْ َِ ٍ + ُ ََ َ

�م �ن ���. �"� �ط:�:�/ِ ِ ِ ِْ ََ َ ْ َ َ َُ ْ ْ ْ
ْو�:�م و��وھ� ���� �����ت  ُ َْ ِ�ن ���. �"� ر�"�ن ِ ْ ْ َ ْ َ ََ َِ ِ ْو�:�م ���A��ن واط�ر ْ ُ َْ ْ�ن  ِ َ

ٍ���. �"� أر�= َ ْ َ ْ ََ َ   . ������ ا����م $ ھو اذي أ�ط� �ل ��ء <�C �1م ھدى ِ

ا��Aث ��) إ� اذ�ور و�5 اذ�ور ��) إ�  و�ذك أ�-� +�ل ����� ھذا ا�زاوج، ��ون ذك ���� �5 ���9�1، 5+�ل �5
وا���ھد أن 5��� . ��� 2در $ ���� و+ودھ�. ا�واد، ��� ���1 ھذه ا�+��س لا��Aث، ���ل �ذك ا�زاوج، و���

�ز �+��4 +���� و�ر�� �و��، و�ن �ذه �5ل، ھذه��و�ذه �5ل، ��5ل ا-7ن @  ا�+�9ب، ��5رف �C) أن ا-7ن وا
�ز @ ��زو ��� ا-7ن���ز، و�ذك �5ل ا��� �� �)��9، وإ� �� ������+�ل $ �5 �ل ��) إ .��زو ��� ا .

���ر45 ھذه  أ�� ���رة، ���ر 5ر+��، Cم أ�م $ ا��ل اذي ھو ا��ش إذا أراد ا�زوان أن ا���ھد أن ا-7ن ��ون 
أ�م $ ���� : و�ذك أ�-� �1�� ا��وا��ت .ا��� ��د��، أ��� $ أن ا�رج ��ت ھذه ا��� ��� ���ل �ذك ا��1ح

وھ�ذا أ�-� ا��رات ��زاوج ��� ��واد، و��ون �ن آ�Cر �زاو+�� . +��� �ل ذ�ر ��ف ��زو ��� ا���C ا�� �ن
��وت، Cم �<��� P�ره �ن  ��1ؤھ�، أي ��1ء ھذا ا+�س، وذك ��� ���� <�ق $ ، ��T5 �<�ق و���1 �دة Cم و�وادھ�

  .ا�زاوج+���، وو 2در $ ���� أ�� ��1ط4 �� ��ل ھذا 

���� ا�)م، �� أر�ل $ ���� اUرق ��� أھل ا�رض �5 ز�ن �وح �َ ":� : �2ل $ � �2ل ��� ْ ُ
^ا��ل /��� �ن �ل   ُْ ْ ِ ِ َِ ْ

ِزو��ن اA:�ن ِْ ْ َ َْ َْ
�رات وادواب وا���ع و�� أ�����، ���ل �ن �ل ا� أن ���ل ��� �ن �ل �ن �ل أ�م $ �و�� 

�ا��ء،  أزال ا�داوة �����، ��5ل اذ�9ب �4 ا�Uم، �4 �� ����� �ن ا�داوة، إ� أن ��د زو+�ن ا�C�ن، ��� أن $ ���
.  ا��داءو�� أ�����، وم ��ن ����� و�ذك ��ل ا���ت وا��1رب �P 4�رھ�، و��ل ا�1ور و��وھ� �4 ا���رة. و�زل

�� إ� أن أذن $L�� �<روج ��� ��واد و���1 ����� ��� ا�رض ا�دة ا�� 2در $  �ل +���� $ ����� �� ����
  .��1ءه

+�س ���ل إ� +���، و�ل ذ�ر ���ل إ�  �C� 4رة �� ��� ا�رض �ن ھذه ادواب وھذه ا���9م و�� أ�����، T5ن �ل
ِإن /. : ��� د�ل ��� �� أ�ط�ھ� $ ���� �ن ا��م @ �ك أن ھذا. ز ا���مذك �1د�ر ا�ز�. أ��Cه + َذ�ك �ذ�رى ِ ْ ِ َِ َ َ

إن  
��J كِإن /. �5 ذ + ٌذ�ك �ذ�رى ��ن ��ن ��  "ب أو أ��� ا���= وھو ���د ِ ُ َ ِْ َ َ َْ َ َ ْ + ْ ٌ َ ََ َ َْ ْ َ ََ َ ُ َِ ِ ِ .  

�5َذك أ�-� +�ل $ �5 ا��ر ��وا��ت ���ش �5 ا��ر، ��ُ��� اذي +�ل $ ھذا ا��ء ���) : ������ �ن ا��ء، ���� َ
������، إذا <ر+ت إ� ا�ر ھ��ت، Pء و��َ��ت 5�� ھ��ت أ�� ���ت، وو ���تُ��� أن ��وا��ت ا�ر إذا ر��ت �5 ا ِ 

. و��وه إذا <رج إ� ا�ر ��وت ���� ا��و-� �C)، واذر واذ��ب، إذا �Pس �5 ا��ء ��وت، و�ذك ا��ك. �U�رة
�5دى ��-�� ��ض، و@ �ك أ�-� أن 5��� ��رة . Cم ھدى @ �ك أن ھذا د�ل ��� أ�� ������ أ�ط� �ل ��ء <��1

�ظ����ن ا���ر، و�و�ظ �.  
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و���رس �����9م ودوا��م، إن <���1 5��  ��ذا <�ق $ ھذه ا���ع ا�� ھ� �-رة؟ ��دو ��� ا��س،: إذا �2ل 9�2ل
ذ�رى، وإن 5��� �و�ظ�، ��ث ���7ل ا�A��ن 5��� <�1ت 5��، و��ظر 5���  ���، إن 5���: -رر، و@ ��4 5��؟ �5+واب

،����َو����ر �5 +���� +��ت  ِ ^ ِ   .� وط������، وأن ھذه اط��ع �ر�و�� را�<� 5���ِ

َ ��5ت ����، و+�ءت �� إ�- ذU� ��9�را-ذ�روا أن ا�رأة و+دت +روا �����، وأ<ذت �ر-�� �ن ��ة ��، و�� ��ر  َ
�� ھذه ا��ة؟ : ا��زل، و�ذھب و�+�ء إ� <درھ�، 5+�ءھ� ر+ل، �15ل وھو �4 ذك �7ف ذك! ا�5رس ��ك ا��ة 

  :ذ9ب، ر����ه 5��� ��� ��ر، 1�5ر �����، وأ��7ت �1ول �<�ط�� ھذا +رو: ت�15

ِ��ـرت �ـو���. و/�	ـت  "ـ�.  َ ْ َ ُوأ:ــت ��ــ��:� و�ــد ر��ـب  ُ ٌ 

ِ;ــذ�ت �Cر��ـ� و:�ـIت /�:ـ�  ُ/ـ�ـن أدراك أن أ�ـ�ك ذ�ـب ؟ ُ َْ َ !! 

ٍإذا �ـ�ن ا�ط�ــ�ع ط�ــ�ع �ـوء   !! ُا�د�ـب /"�ـس �:ـ�/= /�ـ�ـ�  َ

��� �� ھو ���+ �������، 5) �ك أن ھذا د�ل ��� أن �ل +�س ���ل إ� +���، و��� �� ط�4  ط�4 $ �ل +�س 
����:  

ٍإذا �ـ�ن ا�ط�ــ�ع ط�ــ�ع �ـوء   !! ُ/"�ـس �:ـ�/= /�ـ�ـ� ا�د�ـب  َ

����9م ا���ع ط���، و��)ب ط���، و أن +�ل �ذه: @ �ك أن ھذه �ن آ��ت $-(C�  :7ن- ط���، و��1ر ط��49، -ا
ق ������، وأ��. ذك، �ل ���ل إ� �� ھو ���� و�� أ����>أ�ط� �ل ��ء <�C �1م  5) �ك أن ھذا د�ل ��� 2درة ا

  .ھدى

ق �ؤ@ء، وأ�� اذي ُ�ؤف �����، وأ�� اذي +�ل ����� أ��: T5ذا ���ر �5 ذك ���، �رف 2درة $�>]ا  ھذه ا�داوة، َ
ِ/Iرو:. :���� ھذا <�ق $ ����، �1ول. ����� ھذه ا���، و+�ل �ل ��) �ل ��ء �� ���ل إ�� و+�ل ُ َ َ��ذا 6"ق  َ َ َ َ َ

ِا�ذ�ن �ن دو:� ِ ِ ُِ ْ َ +
ا���ر �5 <�ق ا���وات، وا���ر �5 <�ق : وا����� �ا��7ل �5 ا�<�و�2ت ا��و�: و�ن ذك أ�-� 

 ار��ح، و�5 إ���ء ا��ب، و�5 إ�زال ا��ء �ن ا��ب، و�5 إ���ت ا�����ت ا�� ا�رض، وا���ر أ�-� �5 إر��ل

2َدر $ أ��� ���ت �5 ا�رض، و�ذك �5 +ر��ن ا�5)ك، و�5 ��ر ا�+وم ��را ا1و�� ��� �ل ذك �ن ا�د� . ���ظ�� ^
ق، وإذا أ�1ن ا���م �5 ذك �رف أ���>  .و�ده ھو ا����ق ����دة 2درة ا

  

  

  ���ن 4N� ا����وات وا�ر�Cن و�� /��ن �ن 6"ق � �	���

  

 ���ن، وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ����م $ ار��ن ار��م، ا��د & رب ا
  . و���� أ+���ن

   -ر��� $ ����-�ل 2

  .  اذي أ�1ن �ل ��ء-�ز و+ل-��� ا�ر-�ن و�� 5��ن �ن <�ق $ 

�د��C : �د��C ���د �ن ��9ذ �2ل: �د��C ���د �ن <�د �2ل: �د��C أ�و ��ر ��د $ �ن �����ن �ن ا���ث �2ل: �2ل
ا�رض ا�� ��ت ھذه 5��� �+�رة :  �2ل-ر��� $ ����-�د��C ���ن �ن �ط�� : ���� �ن ��زة �ن ا�وزا�� �2ل

��1رب أھل ا��ر, وا�� ����� ار�M ا�1�م, أھل ا��ر ����� ����Uل أذ����� , ��م: و5��� ��1رب؟ �2ل: و2�ل . وا��
�� وا�� ����� 5�, 5م إ�داھن ����ب ا�ظ�م, ��م: و5��� ���ت؟ �2ل: 2�ل. وا�� ����� 5��� ���ت أھل ا��ر, ��ر��ح

��  . إ���س ا���

�د��C ���� �ن ���م اط���9 �ن ا�ن أ�� : �د��C أ�و ��ر ا-ر�ر �2ل: �د��C ���د �ن ا���س �ن أ�وب �2ل: �2ل
�ن �+�ھد  M�+� -�ٍ�
 إن ���ب ا���4ر �4. ���ن  -�ز و+ل- �5 2ول $ -ر��� $ ��� ِ) + َِ ِ َِ ْ +ِ ُ َ �+�ن �<رة : �2ل+َ

  . ��ت ا�رض ا����� �5 +��م ��1ب 5�+�ل ���ب ا��+ر �����

و�د��C : �د��C �ز�د �ن ھ�رون �ن ا�وام �ن �و�ب �2ل: �د��C ��دار �2ل: �د��C +��ر �ن أ��د �ن �5رس �2ل: �2ل
�د��C ھ��م �ن ا�وام �ن �����ن �ن أ�� �����ن �ن : �2ل�د��C إ���ق �ن ��ھ�ن : ���د �ن أ��د �ن ��دان �2ل

�� <�ق $ ا�رض +��ت ���د -��� $ ���� و��م-�2ل ر�ول $: أ�س �ن ��ك ر-� $ ��� �2ل , �����5<�ق 
���ر ��� , ��م ا�د�د: �� رب ھل �ن <�1ك ��ء أ�د �ن ا+��ل؟ �2ل: �15ت, ��5+�ت ا�)��9! 75ر��ھ� , ا+��ل
�� رب ھل �ن <�1ك : ت�2. ��م ا��ر ���ن ��� ا�د�د: �� رب ھل �ن <�1ك ��ء أ�د �ن ا�د�د؟ �2ل: �2ت, ا+��ل

�� رب ھل �ن : �2ت. ��م ار�M: �5ل �ن <�1ك ��ء أ�د �ن ا��ء؟ �2ل: �2ت. ا��ء, ��م: ��ء أ�د �ن ا��ر؟ �2ل
  . ا�A��ن ���دق ������ ���د أن �<���� �ن ���ره , ��م: <�1ك ��ء أ�د �ن ار�M؟ �2ل

�د��C أ�و ���و�� �ن ا���ش �ن أ�� ظ���ن : �د��C ��ل �ن ���Cن �2ل: �د��C أ�و +��ر �ن أ��د ا��ر�� �2ل: �2ل
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: �� رب �� أ��ب؟ �2ل: �15ل, ا��ب: �15ل �,  ا�1م-�ز و+ل-إن أول �� <�ق $ : �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل
Cم <�ق ا�ون اذي , 5<�ق ��� ا���وات, �5ر��4 �<�ر ا��ء: �2ل. 5+رى ��� ھو ��9ن إ� �وم ا1����, را��ب ا1د

T5ن ا+��ل ��<ر ��� , ��C75ت ��+��ل, ��5رك ا�ون ��5دت ا�رض, �5�طت ا�رض �ن 5و�2, ���� ا�رض
  . ا�رض ����7 أ��Cت ���

�د��C ��ص �ن ��ر�� �ن ا�ن ���س : �د��C ��1وب �2ل: �4 ازھرا�� �2ل�د��C أ�و ار�: �د��C أ�و ���� �2ل: �2ل
Cم د��ت ا�رض ��ت , و-4 ا��ت �5 ا��ء ��� أر��� أر��ن �2ل أن �<�ق اد��� �7�� ���: ر-� $ ����� �2ل

  . ا��ت

�د��C ���د :  �ن ھ�رون �2ل�د��C �ز�د: �د��C أ��د �ن <�د ا<)ل �2ل: �د��C ���د �ن ا���س �ن أ�وب �2ل: �2ل
�ط�ء :  �2ل-ر��� $ ����- �ن �طرف أ�و P��ن �ن ز�د �ن أ��م  ��ط�ء �ن ���ر واذ��ري 5�7 �1�ر��� -ا

���د C� �5ل ��<ر اCور, ار�M ا�1�م:  �ن ���ن ا�رض؟ �15ل-$ ��� ���وو , و2د ا��7ذ�ت ر��� �<رج ���� 
. 75ذن �� ��ن ��ط�� أن �<رج C� �5ل 1Cب ا<��م, أو أھ��ت �� ��� ا�رض, رضأذن �� ��ر2ت �� ��� ا�

َ ذ�ر �5 �����-�ز و+ل-���5َت �� ���ت $  َ �ن ���ن ا�رض ارا���؟ �15ل. َ �إ��� ��C�7ل , ��1رب ا��ر: و�7
�ن ���ن ا�رض ا<����؟ �15ل. وإن أذ����� ��C�7ل ار��ح, ا��Uل ادم �. �طو��� ���ود��, ��ت ا��ر�: و�7

�ن ���ن ا�رض ا��د��؟ �15ل ��ن ���ن ا�رض . و و�2ت 5��� ا+��ل @����ت, ��ر�ت ا��ر: و�7 �و�7
ٌور+ل ھ�ذا, ٌ�د ھ�ذا, و��� إ���س �وCق, ��ك �+�ن: ا�����؟ �15ل ْ ِ و� أ����ن �ر�ل , َوُ�<�ف ��ن �د�� ور+���, َ

  .  ��ء أ��ر ���� �ن ���5 ا��سT5ذا أر�ل م ��ن, 5���

��د $ �ن ���د �ن ا���س �2ل: �2ل ��C�2ل: �د ���� ��Cرة �2ل: �د�U��د��C : �د��C ���د �ن ���ن �2ل: �د��C أ�و ا
����� �9ل �ن -��� $ ���� و��م-أن ا���: أ�و ازاھر�� �ن �C�ر �ن �رة �ن ��د $ �ن ��ر ر-� $ 

أرأ�ت : 2�ل. ��� �<رة <-راء: أرأ�ت ا��ء ��� �� ھو؟ �2ل: 2�ل. ��� ا��ء: ھ�؟ �2ل��� �� : ا�رض
��� ��ھل : أرأ�ت ا�وت ��� �� ھو؟ �2ل: 2�ل. ��� ظ�ر �وت ����1 طر�5ه ���رش: ا�<رة ��� �� ھ�؟ �2ل

  . 2د��ه �5 ا�واء , ا��ك

��د $ �ن ��م �ن ��� �ن داود �2ل: �2ل ��Cد� : ��C�2ل�د M�د��C ���� �ن أ�وب �ن <�د �ن : ��د $ �ن ��
��� �<رة: أ<�ر�� ��� �� 2رار ا�ر-�ن؟ �2ل: �2ت:  �2ل- ر��� $ ����- �ز�د �ن ��ب  4��, ا�ر-ون ا

��� ا�واء, وا��ء ��� ار�M, وا�وت �5 ا��ء, وا��ك ��� +��ح ا�وت, وا�<رة �5 �ف ��ك M�رر�M , وا
�1�م @M1��  ,رش�  . وإن 2رو��� ����1 ��

���ر �ن ���د اCوري �ن �ط�ء �ن ا��9ب : �د��C ���ود �ن <داش �2ل: �د��C ���د �ن ا���س �2ل: �2ل ��Cد�
 ����ن أ�� ا�<�ري �ن  -����15ت, �� <�ق $ ���� ا�رض ��2ت:  �2ل-ر-� $  : ��� ����� رب �<�ق 
+��ل, ��1ون ��� ����مآدم ����ون ��� ا<ط��� و�� ���5ن آ<ر , ����5 �� �رون و���� �� @ �رون, 5َر̂�<�� $ ���

����َا��1رار ا�رض ��Cل ا+زور ���ُر 5��4-  ْ ُ .  

���د �ن آدم �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل ��Cأ�� �2ل: �د ��C�2ل: �د ����د �ن ��� ��Cد� : ��Cد�
  . ��ن أول 2رارھ� ����م ��ر+رج: ��9ب ��وه �2ل�ط�ء �ن ا

�د��C ���د �ن ��2دة �ن ا��ن : �د��C �ز�د �ن ھ�رون �2ل: �د��C ا���س �ن او�د �2ل: �2ل أ<�ر�� أ�و ���� �2ل
�� <�ق ا�رض +��ت ���د ��ن 2�س �ن ���د إن $ ���رك و��� .��9(�ا؟ �� ھذه ��1رة ��� ظ�رھ� أ�د: �15ت ا

��9 �2وا, ���75ت ���� و5��� روا����(�. ��م ا�د�د: ر��� ھل �ن <�1ك ��ء ھو أ�د �ن ھذا؟ �2ل: ��U��5 أن ا
ر��� ھل �ن <�1ك ��ء ھو أ�د �ن ھذا؟ : �2وا. ��م ا��ر: ھل �ن <�1ك ��ء ھو أ�د �ن ھذا ا�د�د؟ �2ل: �2وا
ُ��م <�ق ار�M:  أ�د �ن ھذا؟ �2لر��� ھل �ن <�1ك ��ء ھو: �2وا. ا��ء, ��م: �2ل ْ َ .  

��د ا���م �ن أ���: �د��C ا�ن ا�راء �2ل: �د��C أ�و ��� أ��د �ن ���د �2ل: �2ل ��Cن وھب , �د�-� - ر��� $ ���
وإن $ د��ھ�� 75+���� ,  <�ق ا���وات ا��4 �ن اد<�ن و���ت �رك ا�رض �����1-�ز و+ل-إن $ : �2ل

وأ�ر ا�رض ���5�طت 5د�� ��� �ن �و-4 , �75ر ا���ء �5ر���ت �در ا�رض ��� ا�واء, ���� أ�رهوأط, د�و��
����و+�ل �Cور �ن ا��ء د<�ن و�<�ر , 5-ر�ت ا��ء ��� ��ر أ�وا+� وز�دا, Cم <�ق ار�M �5�ط�� ��� ا��ء, ا

, وأ�ر ا��واج 5+�دت, 5<�ق ��� ا�رض,  أ�ر از�د 5+�د-�ز و+ل-c�� ���5 او2ت اذي أراد $ , �5 ا�واء
Aَم ا��وى إ�� ا����ء وھ. د�6ن /��ل ��� و�eرض ا���P طو�� أو �رھ�  ���� أ��:� ط�P	�ن , 5+���� +��@ روا�� ً ٌ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َُ َ َ َ ْ َ َْ ْ ْ ً ْ َ ْ َ َ َ َ َ + َ َْ ََ ْ َ َِ َِ َ +ِ

  . أو�� �5 �ل ���ء أ�رھ� و��1�5 و+�ل �ن ا��ء �ل ��ء �� أ5) �ؤ��ونو

��د ا���م �ن أ���: �د��C ا�ن ا�راء �2ل: �د��C أ��د �ن ���د �2ل: �2ل ��Cدي �2ل, �د���ن وھب �ن أ�� ���Cن ا :
����ن  ���2-������ 5و��2 �ن <�ق ا���وات و�� 5��ن �ن ا�+�9ب-ر-� $  ��Cن .  �د�����15ل -��� -ر-� $ 

�ز و+ل-<�ق $ , ��م-4��وأو�� , وأ��ن �ل ���ء ���� �ن ا�)��9 ���دو��, و���ھن �7����9ن,  ا���وات ا
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, و��� ا���ء ا��C�� أر�2ون. ���5ت, �و�� ز�ردة <-راء: �15ل ��, 5��� ���ء اد��� �ر2���, �5 �ل ���ء أ�رھ�
���ز و+ل-و+�ل 5��� �)��9 2���� �ذ <��1م $ . ���5ت, �ء�و�� 5-� ��-: و�2ل - .�C�C, 2�دوم: و��� ا���ء ا
��, 2د �ق ھؤ@ء ��ؤ@ء, Cم ط���1 �)��9 ر�و�� @ �<��ف ������م ��و�5. ���5ت, �و�� ��2و�� ��راء: و�2ل 

: و�2ل ��, و��� ا���ء ارا��� ���و��. و 2طرت ����م 2طرة �ن ��ء �� �+د ���ذا, ط��1 وا�دا, وھؤ@ء ��ؤ@ء
و�2ل , و��� ا���ء ا<���� ر���. Cم ط���1 �)��9 �+ودا ��� ��Cل ا�)��9 ار�وع. ���5ت, ُ�و�� د̂رة ��-�ء

��وأر+��م �5 أ��2 ا���ء �ن . Cم ط���1 �)��9 �ط��م ��� �طو��م وو+وھ�م. ���5ت, �و�� ذھ�� ��راء: 
�ز و+ل-وھم ا���ءون ���ون �ن �<��5 $ , �5 أد�� ا���ء �ن �1د���ورؤو��م , �ؤ<رھ�- ��9(� 5���ھم ا
Cم ط���1 �)��9 �+ودا �ر�د . ���5ت, �و�� ��2و�� ��راء: و�2ل ��, د��5: و��� ا���ء ا��د��. ^ا�̂وا��ن
��, و���ز رؤو��م, ������م��و ��2وا ��� أر+��م ��دت أر+��م , ������ون $ ���� ��� و�1د�و, �م أ�وات 

������1و�ون ��� أر+��م �وم ا1���� ��ن �دي رب , و��Uت رؤو��م ا���ء ا����� ا����, �<وم ا�رض ا����� ا
���ن ���رك و�����  . ا

�ر��� ������� Cم ط��1, ���5ت �ورا ��� �ور ���F, �و�� �ورا: و�2ل ��, و��� ا���ء ا����� ا ������9 2(� �
ْر+ل وا�دة ��ظ��� &  , 2د <ر2ت أر+��م ا�رض ا����� ا����, و����1م �ن �ذا��,  1ر��م ���-�ز و+ل-ِ

�+ري ����� ر�M , ��5 ��ت ا�رض ا����� ����7 ارا��ت ا��ض, وا��1رت أ2دا��م ��� 2در ���رة <�����9 ��م
@ إ� إ@ $ ذو ا�رش : وھم �1وون,  ا�رش �ن P�ر أن ���c ا�رشورؤو��م ��ت. ھ���5 ����� ���ل ارا��ت

����ن ا�� اذي , ����ن ذي ا+�روت, ����ن ذي ا�رش, ����ن ذي ا�ز, ����ن ذي ا��ك وا���وت, ا�+�د
ر��� ����ن , 2دوس 2دوس, ��وح 2دوس رب ا�)��9 واروح, ِ����ن اذي ُ���ت ا<)9ق و@ ��وت, @ ��وت
���Cم ����Uرون , ������ أ�د ا�Jد�ن, ����ن ذي ا+�روت وا���وت وا��ر��ء وا�ظ�� وا��ط�ن وا�ور, ا�

��. Cم ��ودون �5 ا����M وا����د, ��ؤ���ن وا�ؤ���ت���ز و+ل-وذك 2و� . �5م ��� ھذا �� <�1وا إ� 2��م ا- 
ُوإ:� �:�ن ا��N/ون وإ:� �:�ن َ ُْ َ + ْ ََ + َ +َ َِ ِB ون���ا�� َ ُ ) َ ُ ْ .  

��د ا���م �ن إدر�س �ن أ��� : �د��C ���د �ن أ��د �ن ا�راء �2ل: �د��C أ��د �ن ���د �ن إ�راھ�م �2ل: �2ل ��Cد�
��� �و�� ���� و��� ����� أ5-ل ا�)ة -�ز و+ل-�زل $  أ�� و+د 5��� أ- ر��� $ ����-ذ�ر وھب : �2ل 

, Cَم �ق �ن ا�واء ا�ور واظ���, Cم <�ق �ن اروح ا�واء,  �� <�ق ا<�ق <�ق اروح-�ز و+ل-أن $ : وا�)م
 ��ن ار�M و��ن ا��ء ���, و��ن �ر�� ��� ا��ء �� ��ء أن ��ون, Cم <�ق ا��ر وار�C ,Mم <�ق �ن ا�ور ا��ء

و<�ق �ن اظ��� , و+��� �-��9 ���را, 5<�ق �ن ا�ور ا���ر, وذك �2ل أن �<�ق ا���وات وا�رض, �5 ا�واء
�5رف ا��ل �ن , و��ن <�ق ا���ر �2ل <�ق ا��ل و<�ق ا��س وا�1ر وا-وء وا�ور, 5+��� أ�ود �ظ���, ا��ل

�ذا �U�� ا��ل ا, و+�ل ھذا 2ر���, ا���ر�C�C� ط����وأھ��� �7+ل ���وم, ���ر  ��د�و<�ق ا��ل وا���ر , و<�ق ا
و�����1ن 5) , ��ط���ن 5) ��دار��ن, وآ�� ���� �ن ��ط���, �+ر��ن ��� ��1د�ره, وھ�� ��<ران ��7ره, �1در��

  . و��زا���ن 5) �<��ط�ن, ����و��ن

��د ا���م �ن أ���: ل�د��C ���د �ن أ��د �2: �د��C أ��د �ن ���د �2ل: �2ل ��Cن , �د����ن �ر-� $ -�ن وھب 
���5د@ھ� �ن �2ل , �راھ�ل T5ذا +�ء و2ت ا��ل أ<ذ �راھ�ل <رزة �وداء: ا��ل �و�ل �� ��ك ��1ل �:  أ�� �2ل- 

َو2د أ�رت ا��س أن @ �Uرب ��� �رى . T5ذا �ظرت إ��� ا��س و+�ت �5 أ�رع �ن طر�5 ��ن, ا�Uرب ِ ُ

ھراھ�ل : 5) �زال ا<رزة ����1 ��� �+�ء ��ك آ<ر ��1ل �. T5ذا Pر�ت ا��س +�ء ا��ل �ظ���� و��ط���, زةا<ر
ْو2د أ�رت , و�رى ا��س ا<رزة ا��-�ء �5ط�T5 ,4ذا رآھ� �راھ�ل �د إ�� <رز��, 5�����1 �ن �2ل ا�ط�4, �<رزة َ ِ ُ

 . و$ ������ و���� أ��م, ه و��ط���T5ذا ط��ت +�ء ا���ر ��ور, أن @ �ط�4 ��� �راھ�

  

ق �ل ��ء�> �  .ا���وات و<�ق ا�رض �5و <�ق, وأ�� ھو اذي <�ق ھذا ا�ون ��� ���ء, ��رف أن $ ���

�, و2د أ<�ر �7ن ا���وات ��4��� �َو�:�:� :��� �5 2و َْ َ ً/و �م ��	� �دادا َ َ ِ ً ْ َ ْْ ُ َ َ
 �ْأ�م :و�ذك �2ل ��� َ َ�روا ��ف 6"ق  َ َ َ َ ََ ْ ْ َ

َ� ��= ���وات ط�� � و�	ل ا���ر َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ََ ًْ َ ِ ٍ ُ �ن :ورا و�	ل ا���س �را�� +�/ً َ َ ْ َ َ َ ًِ ِ+ َُ +  و�ن @, ً�� ���7 <�ق ا���وات �����5و أ<�ر ِ

2طن؟ أو �ن ��ء؟ $  ھل ھ� �+ر�� أو �را���؟ أو �ن ��ر�ت؟ أو �ن: �دري �ن أي ��ء ��دة ا���وات؟ @ �دري
  .أ��م �ن أي �� ھ� ���

+Aم :أو �ن ا�<�ر؛ وذك �2ل ����, <�1ت �ن اد<�ن ورد �5 ھذه ا���د�ث أ��� ِا��وى إ�� ا����ء وھ ُ َ َ + َ ِْ َ ِ َ. د�6ن /��ل َ َ َ ٌ َُ َ
���Pرض اeو� ���َ ْ َ َِ ِ ِْ ِ َ ْ َ

َطو�� أو �رھ�  ���� أ��:� ط�P	�ن /��Cھن ��=  ْ َ َ ْ ْ ْ ً ْ+ ُ َ ًَ َ َ َ َِ ِ َ َ َ ََ ََ
ٍ���وات  َ َ , �ن أي ��ء ��ء, ��4 ���وات <��1ن َ

و���� , إ@ أ��� <�1ت ���� �دادا, ��ء ��د���؟ @ ���م ذك أي, أو �ن �<�ر ا��ء,  <���1 �ن �<�ر ا�رض5�واء ��ن
�دة�� ���� $.  
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������� و��م-ورد �5 ا���د�ث أن ا $ ���-M����ري �� ا�أ ��  ,M��5 �دل ��� أن �ل ���ء أ�وا�� ��زل ���� . 
� و2د أ<�ر. ��� ��ء $, ا�)��9 و���د��� �َو�وم :$ ����7 �5 �وم ا1���� ���1ق �5 2و ْ َ ِ���ق ا����ء ���M��م َ َ ُ َ +َ ْ ِ ُ + َ َ

 

َ�وم :���4 �5 2و� :أي, و�ذك أ<�ر ����7 ��ون ����ل , أ��� ���1ق ����7 2ط��P 4م ْ ُ��ون ا����ء َ َ + ُ ُ �ل و��ون َ���� ُ ُ َ ََ ْ ُِ ْ

ِا����ل ���	�ن ْ َِ ْ َْ ُ َإذا :���� ����7 ا��1ت وھ�ذا أ�-� أ<�ر ِ ْا����ء ا:��ت ِ + َ ْ ُ َ َإذا + ُا����ء ا ِ َ ْ:4طرت+ َ َ َ ْ
 .  

َو�وم :���� 2در أ��� �5 �وم ا1���� ���1ق �� <���1 $. @ �ك أن ذك ��� د�ل ��� أ��� ھ�ذا <�1ت ْ َ ُ���ق ا����ء  َ َ + ُ + َ َ

M���ً��م و:زل ا��
�P� �:ز� َ ْ َ ِْ ْ َ َ ) ُُ ِ َ َ ََ ِ ْوأن ا���ء ��زل �ل �ن 5��� , ��زل ا�)��9 �ن ا���ء �5 �وم ا1���� أ�� ����: أي ِ َ

nوأن ا�رض ��د �دا وا���, ��� ا�رض و���1رون َ ُ ,���� �َوإذا :1و ِ ِا�رض �دت وأ��ت �� / َ َ َ ُ ُ ْْ َْ ْ َْ + ْ��� و�6"تَ + َ َ َ َ .  

و2د أ<�ر $ , و2د ��ون 5��� أ���ن �+ر��, ا��ل أ��� �را���:  ا���ھد-���م و�و�ك- و�ذك ��رف أن ھذه ا�رض 
َوا����ل أر��ھ� :أر�� ا+��ل 5��� ���7 َ ْ َ ََ َ ِ ْ

و��رت , أ��� �� <�1ت ا�رض: و�5 ھذه ا���د�ث. أي أر�<�� 5��� 
�ن  و�� أر��ھ� ��Cت ا�رض, ر�<ت �5 ا�رض, 75ر��ھ�, Cم <�ق ھذه ا+��ل, و���ل و��ور �-طرب و���رك

�5ل �ن <�1ك ��ء أ�د , �دة و�)�� �ن أ�د �� رأ���, ر��� ھذه ا+��ل: �2وا, ل��+ب ا�)��9 �ن ھذه ا+��, ا�ر��
ھ��ك : ���ر ا�+�رة ��� ھو ���ھد ����, أن ا�د�د ���ر ا+��ل :����. ��م ا�د�د: وأ2وى �ن ھذه ا+��ل؟ �2ل $

, �� رب :�15وا. ��ض ا���9ن ا�د�د���ل 2د ��ون ا�+�رة د2��1 إذا أد<�ت �5 . ��� ا�+�رة أ�واع �ن ا�د�د ���ر
ا�د�د وو ��ن ���� إذا أ��� ���� , ا�د�د أن ا��ر �ذ�ب: ����, ��م ا��ر: ھل �ن <�1ك ��ء أ�د �ن ا�د�د؟ �2ل $

. أي أن ھذه ا��ر �1وى ��� ا�د�د و�ذ���, ��ء �4 �)��� �5 أول ا��ر أ��M ���7, �5 ا��ر أ��M ���ل ��)��
وو ���ت , ھذه ا��ر أن ھذا ا��ء �ط�f: ����, ا��ء, ��م: رب ھل �ن <�1ك ��ء أ�د �ن ا��ر؟ �2ل $ ��: �1وا5

  .5��ون ا��ء أ�د �ن ا��ر. ��� ھو ���ھد, ا�ط�7ت وو ا����ت وار���ت وا��د ا������ إذا +�ءھ� ا��ء, ���رة

�ر���� $  ھذه ار�M ا��, ار�M �ط�f ا��ر. ار�M, ��م: ؟ �2ل $<�1ك ��ء أ�د �ن ا��ر وھل �ن, �� رب: �2وا
وا�د�د �ن أ�د , �����U ا�د�د, �<�و�2ت $ �5+��ل �ن أ�د, أ��� ���س ا��ء: أي, ���� �ر���� ��5ط�f ھذه ا��ر

�5ر����U� ,M ار�M,  أ�+ب �<�و�2ت $وا��ء �ن, أ�د �<�و�2ت $ �����U ا��ء وا��ر �ن, �<�و�2ت $ ����U ا��ر 

ار��ح ��� ���ء، T5ذا �ر��5 أن  ��5رت ھذه ار��U� Mب ھذه ا�<�و�2ت $ ���� ھو اذي �ر�ل, و�����, ���ف ا��ء
�^��T5 أ�ر �7ن ُ����ر, ھذه �<�و�2ت $ ��� َ ��� 2درة �ن أ��7ھ� وأو+, 5��� َ �ْوأن ��<ذ ���� آ��ت دا َ َ ْ وأ�� ������ , دھ�ُ

َإ:�� : +�� + ُأ�ره إذا أراد ���P أن ��ول �� �ن /��ون ِ ْ ْ َُ ُ ً ََ َ ْ َ ُ ُ َْ ُ َُ َ َ َ َ , ��5��م أن ��ر5وه, وأ��م ���ده و�ده, $ وأن ا<�ق <�ق َِ
��ود���� �وھو , �5و ������ ر��م و<��1م. و���دوه �ق ���د��, و�ر+�وا إ��,  إ��و����وا ,و��و�وا إ��, و���ر5وا 

و��ر5وا � +��4 , و����� ��5 ����م إ@ أن ��ر5وا $ ���� �7����9, وھو ا�د�ر �ذه ا�<�و�2ت, �ل ��ء <�ق
  .أ�واع ا���دة

  

  :� و����ق ا�	�ود�����ن أAر ا���4ر وا��ذ�ر /. آ��ت � ود?P"� /. �	ر/� �ظ��� ����

  

  .ا�)م ����م ور��� $

  ��م $ ار��ن ار��م

��ن، و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د ا��د &��  .أ+���ن و��� آ� و���� رب ا

��� �, و����روا 5���وأ�ر ���ده �7ن ����روا ��� , �ظ��� 2د ��رر ���� ا���ر وا�ذ�ر �L��ت $ ا�� ����� �د@
ق �)��ت: ����, و���ھ� آ��ت�>�ظ�� ا ����, و��� ���ل 2در��, ود@@ت �دل ��� �ْو�ن :�Cل 2و ِ ُآ���� ا�"�ل  َ ْ َ+ ِ ِ

ُوا�:��ر وا���س وا���ر َ َ ُ ْ َ ُ َ ََ ْ + +
�ظ���ا�� ����� د �ن اJ��ت: ����  ��� (� .���� �ْو�ن :و�Cل 2و ِ ْآ���� أن 6"��م  َ ُ ََ َ ْ َ ِ ِ َ

ٍ�ن �راب َِ ُ ْو�ن ْ ِ ًآ���� أن 6"ق ��م �ن أ:4��م أزوا�� َ َ َْ ُ ْ ُ ََ َ َْ ِْ ِ ِ ُِ ْ َْ ْو�ن ََ ِ ْ���� 6"ق ا����وات وا�رض وا�6
ف أ��:��مآ َ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َْ ُ َ ْ َ َ َ + َِ َ ُ 

ْوأ�وا:�م ُ ِ َ َْ َ
ْو�ن  ِ َ �"C/ ؤ�م �ن�Mر وا����ِآ���� �:���م ���"�ل وا�: ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ ْ ُ َ ََ ْ ْ ُْ + ُ َُ َ +ِ ِ ْو�ن ِ ِ ًآ���� �ر��م ا��رق 6و/� وط�	� َ َ َ ْ ْ َ ُ ََ ً َ َُ ْ ُ ِ ِ و��و  ِ

  .ذك

�� و�ذك أ�ره ������ �ْأو�م :�����ر �1و َ َ �4��ُروا /. أ:4��م �� 6"ق � َ + َ َ َ ْ + ََ ُ َْ ِ ِ ُِ َ ا����وات وا�رضََ ْ َ َ َ +َ ْ (و�� ��:��� إ? ����ق ِ َ َ ُ ْ َ َ َْ +ِ ِ َ
 

ْأو�م َ َ ِ�:ظروا /. �"�وت ا����وات وا�رض َ ْ َ َ َ + َ ُ ََ ْ َِ ِ ُِ ُْ
ْ ل  ُ

َ��روا /. ا�رض /�:ظروا ��ف �دأ ا�6"ق  ْ ْ َْ َ َْ َ َ َ ْ ُ ْ ُُ َ ِ َ ِ ْ ل ِ ُ
ِ��روا /.   ُِ

َا�رض /�:ظروا ��ف ْ ُ َْ ُْ َ ِ َ ْ
ْأ/"م ,��5ظروا  َ َ ُ���روا /. ا�رض /�:ظروا َ َ ْ ُ َُ َْ ِ َ ْ ِ T5  �5ذا �ظر ا���د. و��و ذك.. ��ف �دأ ا<�ق  ِ

�C��ْھذه ا�<�و�2ت �ر5وا أ��� �� <�1ت  َ ِ   .واد@@ت اوا-��ت ورأوا 5��� اJ��ت ا����ت, ُ

ِو/. :��� �2ل $ ����, 5��� اJ��ت وا�+�9ب و ���ر 5��� رأى, وأ2رب ��ء إ� ا�A��ن ���� ٌا�رض آ��ت  َ َ ِْ َ ْ
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ْ�"�و :�ن و/. أ:4��م ُ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ َ َُ ْ
�+�9ب ا�<�و�2ت و�� 5��� �ن ا�راھ�ن و�ن  �ء ���و2د ���م ا���. و�5 أ����م آ��ت: أي 

�ظ�� $ ���ِو/. :ر��� $ ���م ��� ھذه اJ�� ا1�م ذ�ر�� أن ا�ن. اد@@ت  ْأ:4��م َ ُ ِْ ُ َ
ا����ن : (����� اذي ���ه �5 

, ����م ��� �ل ���� و�ل +�ر��, �ن رأ�� إ� 2د��� 4 �5 ذ�ر �ل <��� �ن <��ل ا�ن آدمو�و�) �5 أ2��م ا1رآن
َو�̂�ن أن �5 ذك ��رة �����ر�ن ,و�ذا ��� أ�-��9 ادا<�� ��� ا���ظ�ن, َ �  .ود@

�+�9ب ا�<�و�2ت و�� 5��� �ن) ����ح دار ا���دة (����� اذي ���ه  و�ذك أ�-� �5 ���J��ت واد@@ت ا 15د ���م 
�����وU�ره �ن ا����ء ��ب و�ؤ��ت 5��� ) ���ء ا���ل ) وھ�ذا أ�-� � �)م أ�-� �5 ����� اذي ���ه. ا��و�� وا

��� أن ھذه آ��ت ����ت �^وأن �ن �7̂�ل و���ر 5��� و+د 5��� ��رة و�و�ظ� ,اد@ َ َ ََ َ َ ,�C��وم  ,و�رف ����7 �� <�1ت 
ًأ/����م أ:�� 6"�:��م ���A :ك 1ول $ ����وذ. ��رك ھ�) ْ ََ َ َ ْ َْ ُْ َ َ + َُ َ َِ �C��! ؟ @ �ؤ�رون و@ ���ون: أ����ون أ��م <��1م 

  .ھذا ��ذ�� ا�1ل واوا42

ُأ���ب :�����2ل $  �� <���1 ���C، و�ذك, 5ر��� اذي أو+د�� َ ْ َ ًاL:��ن أن ��رك �دى َ ْ ُُ َ ُ ََ ْ َْ ِ ���) @ �ؤ�ر و@ : أي ْ
َُ����؟ ُأ���ب ْ َ ْ َ ًاL:��ن أن ��رك �دى أ�م �ك :ط4� َ َ ْ ُ ْ ُْ ََ ُ َ ُ َْ َ َْ ًَ ْ ُ ً:ط4� ��دأ أ�ره: ���� ِ َ ْ ُ

 ��ً�ن �:. ��:� Aم ��ن �" َ َُ َ ْ ُ ^ ََ َْ َ+ ِ ��ك  ِ
�1��َ/�	ل Cم �-�U إ� أن أ<ر+� $ �و��, ���1 ���� ���1ت و��رت, ا�ط�� ا���1ت  َ َ َ

َ�:� ا�زو�  ْ + ُْ ِ�A:َ�ن ا�ذ�ر وا� +ْ َُ ْ َ َ ِْ 

.  

َو�� : �2ل $ ����, وھ�ذا ا�<�و�2ت �:� ا����وات وا�رض و�� ��:��� ?���ن �� َ"6َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ +َ ِ ِ َِ ْ ََ َ ََ ْ
�:�ھ�� إ? ����ق "6) َ َْ + َِ ِ ُ َ َْ

�5ن  
�����T5 �ذك 2د ظن , �دون أن ��ون ذك ���� �وھم أن $ <�ق ا���وات �4 �ظ��� وار������ و<�ق ا�رض 

َو�� :و�ذك �2ل ����. ا�وء �:� ا����ء وا�رض و�� ��:��� ��ط
 ذ�ك ظن َ"6B َ َ َْ ِ ًِ ْ ََ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ +َ َ ََ
َا�ذ�ن �4روا /و�ل �"ذ�ن �4روا �ن   َ َِ ِ ِ ُِ ْ َ َُ َ ََ َ+ +ٌ

ِا�:�ر +
 .  

, ��ا���� �5 �ل ��ء �<��1 و�و+ده �5 ھذه اد� �ل �, ���1د �ل ���م أن $ �� <�ق ���9 �ن ا�<�و�2ت ���C: 75و@
� ا���� �5 ذك .����C و�1ول :����, أ<ذ ��� ذ�رى و�و�ظ�, أن ����ر و��ذ�ر ���� رأى ���9 �ن ھذه ا�و+ودات 

�ظ�� �ن أو+دھ� و��م أ��� ������ده, +��ت آ��ت ود@@ت �دل  ���, ا�وا�ر وا�واھ� وھ�: و��� أن � �1و�2 
وإ� , وإ� ��ر�5 وظ���9م ا�� أو+دوا �+��� ,� ��ر�5 <��1مو�دل أ�-� ��� �دق ر��� اذ�ن أر�دوا ا���د إ

�م و������مL� �5وت و��ذا ��ون, ��ر�و���� ا�د� . �ل ذك �7<ذه �ن أد��. و+زاؤھم, و��د ا��ث, ����م ��د ا
���ا1رآن ا�� ا���ت �����ر  و�ذك, وھذا �� أ�ت 5�� ا�ؤ��ت. �دق ر�ل $ اذ�ن أر���م ���دى ود�ن ا�ق 

  .�������ط اد@@ت �ن ھذه اJ��ت

  

������ و���Pب �� /��  ذ�ر 4N� ا���ر وا��وت و�ظم 6"

  

  ��م $ ار��ن ار��م 

��ن��  . وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ� و���� أ+���ن, ا��د & رب ا

   -ر��� $ ����-�2ل 

  . ت و�ظم <����1 و�+�9ب �� 5������� ا��ر وا�و

: �د��C إ�راھ�م �ن إ���ق �ن إ�راھ�م �ن أ��د �ن ��د $ ا������ �2ل: �د��C ���د �ن ��د $ ا����� �2ل: �2ل
��د ا���م �ن إدر�س �ن أ��� ��Cن وھب , �د� -��� رب أر�� ا���� : �2ل �����ن ���� ا�)م:  �2ل-ر��� $ ���

��� �� دا�� �ن دواب -�ز و+ل-�75ر $ ,  أن �ر إ� �+�4 ا���ر-�ز و+ل-75و�� $ , �� 2رار ا�ر-�نا
�15ل �����ن ���� ا�)م , @ ���ر ����, ا��ل �4 ا���ر, 5+��ت �<رج و�ط�� �C(C أ��ر, ا���ر 75<ر+ت و�ط��

�ز و+ل- 75و�� $ !أ�� آن �� أن �<رج رأ��� أو ذ����؟! �� رب : ��د �C(C أ��ر-���� �����ن و أ��� أ<ر+ت :  إ
���� و���رھ� ��� ��و �� رأ���� �� أ<ر+ت رأ��� و@ ذ���� �ن ا��ر ���1�وھل �دري �� �����ن �م ! إ� ا��� ا

����� 2رار ا�ر-�ن �Cل ھذه ا����؟ �2ل ��, ھذهإن Pذاءھ� ���ون أف ���� �Cل : �2ل, @: رزق ھذه ا���� ا
, �5ر+4 �� �����ن �T5ك @ �ط�ق أن �رى ھذه, �� �5ر��2 رز��2 طر�5 ��ن, و���ءھ� ���ون أف ���� �Cل ھذه

����� 2رار ا�ر-�ن؟ ��و@ , @ ��ط�ن إ@ ��ط��ك: �15ل �����ن ���� ا�)م! �5�ف �ط�ق أن ��ظر إ� ا���� ا
  . ُْ��ك إ@ ���ك

��رو �ن ��د $ ا�ودي �2ل: ا��ن �2ل�د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن : �2ل ��Cن أ�� : ْ�د��د��C و��4 �ن ا���ش 
��5ق ��� , �5ر��4 �<�ر ا��ء, <�ق $ ���� ا�ور 5د�� ا�رض �����: ظ���ن �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل

  . ا���وات
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��C: �د��C ���د �ن Cواب �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �2ل: �2ل ��Cد �ن �د��ن �ن ��د ار��ن ا�را�� �ن او
��رو �ن أ�� اوا�ل �ن أ�� أ�وب �ن ��ب  -�ِ��� �وارت ������ب  -�ز و+ل- �5 2و� -ر��� $ ��� َِ َ َ َْ ِ ْ َ +

و<-رة ا��ر , ا���ء ا�� ��1ل �� ا<-راء���5 <-رة , ���ط ��<)9ق, ا�+�ب +�ل أ<-ر �ن ��2وت: �2ل
^�5ن Cم ��1ل, �ن ا���ء   . ا��ر ا�<-ر: َ

�د��C أ�وب �ن �و�د �ن ا��ن �ن ���رة �ن : �د��C إ�����ل �ن أ�� <�د ا�1د�� �2ل: �د��C إ�راھ�م �2ل: �2ل
��5 �رون �ن ,  ��� �<رة <-راءا��ر: ا����ل �ن ��رو �ن ���د �ن +��ر �ن ا�ن ���س ر-� $ ����� �2ل

  . <-رة �5و �ن <-رة ��ك ا�<رة

�د��C إ�����ل �ن أ�� : �د��C ���د �ن إ�����ل ا�<�ري �2ل: �د��C إ���ق �ن أ��د وا��ن �ن ���د �2@: �2ل
-$����C ر�ول : �ن �����ن �ن ���د $ �ن ��ر �ن أ�� از��ر �ن +��ر ر-� $ ��� �2ل, أو�س �ن أ<��

5وT5 , ���2ذا ا��ر 2د ر�� �دا�� �Cل اظرب, 5+��9 ���ل ا��ر,  �5 �ر�� �س ���� زاد-��� $ ���� و��م
و1د رأ�ت , ����75 ��� ��� ����,  ��5وه-�ز و+ل-ھذا رزق رز��2وه $ : �15ل أ�و ���دة ر-� $ ���, و�وا�ر��
�5ر �ن , Cم ر�ب ����, Cم أ�ر �+�ل 5ر�ل, 5+�ء,  ��ك ادا�� أ�ر �-�4 �ن أ-)ع-ر-� $ ���-أ�� ���دة 

����1)ل �ن اودك!! ��ت ذك ا-�4 ورا��� �� ������� -Cم 2د��� ��� ر�ول $, و1د رأ���� ��زع �ن �+�ج 
���� و��م $-��ز و+ل-ھو رزق رز��2وه $ : �15ل,  5ذ�ر�� ذك - .   

و��1ل �� , ا�وت اذي ��1ل � ا���ر ھو +��� : �د��C ا���س �ن �ز�د �2ل: �5رس �2ل�د��C +��ر �ن أ��د �ن : �2ل
  . و���وا �ن ���� دھ�� �7�� درھم, وھو �Cل ا�د��� ����, وھو ��1ب ا�����, ا��ل

��� �ن أ��د �د��C : �د��C أ��د �ن إ�����ل �ن ���� ا+)ب ا�1د�� �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د ا��� �2ل: �2ل
وإذا , 5ظ�رت �� ���� ��-�ء, ر��ت �5 ا��ر �5 �و�ب:  �2ل-ر��� $ ����-�ن ا���ن �ن +��ر �ن �ر�5 

:  �2ل -��� $ ���� و��م- @ إ� إ@ $ ���د ر�ول $: ��� ��2ھ� ��� ��دو ���وب ��واد أ�د �وادا �ن ا1�ر
��� أھل ا�ر�ب, 4 �د��� �ن ا��ء ���ورأ��� �� ���� �<رج �ن ا��ء ��� �ر�� M-�� ء��, Cم �-رب ������ ا

إذا رأت اJد�� , ھذه �ن 5راخ ���� �و�س ��� $ ��� ����� و���� و��م: �� ھذه ا����؟ �2ل: 5�7ت ا�)ح
, �5ظر إ��, ب75<ذه ��
 ��ن �5 ا�ر�, ورأ�ت ���� 2د ظ�رت �ن ا��ء 15ذ5ت �ن 5��� ا<رز أ�ود. ا���2ت إ��م

 و��ن ��ر -�5��� ھو �ذك ������, و+د�� �را �د�د ا�رارة: �� ك ر��ت ��؟ �2ل: C ,���15م ر�� �� �5 ا��ء, Cم ذا�2
م أدر: �15ل! و ��ت ���ك ھذا ��ن 5�� ��Pك : C  !���15م ا�ود - رأ�� أ��ض .  

  . ��ب ��� ا��ر وا�وت و�+�9ب �� 5����

��د : �د��C إ�����ل �ن ��د ا�ر�م �2ل: �د��C ���د �ن را45 �2ل:  ���د �ن �ر�M �2ل�د��C أ��د �ن: �2ل ��Cد�
��ن �ل , ��4 أر-�ن ���دة +زا9ر: ��ف ھ�؟ �2ل:  و�9ل �ن ا�ر-�ن-ر��� $ ����-���ت وھ�� : ا��د �2ل

  . وا���ل �ن وراء ا��ر, وا��ر ا�<-ر ���ط �ذك ���, أر-�ن ��ر

�5و , وإن 2د��� ��� ا�ر��, وإن ا���ل �� ا�ر��, إن ا���وات وا�رض وا���ر �� ا���ل: ه �2لو�T���د
��ء �ن :  �� ا���ل؟ �2ل-ر��� $ ����-و�9ل وھب . و2د ��د ��� ا�ر�� ����ل �5 2د���, ���ل ا�ر��

  . أطراف ا���وات ��دق ���ر-�ن وا���ر �7ط��ب ا��ط�ط

��د ا��د أ�� ��4 وھ�� : �د��C إ�����ل �2ل: �د��C ���د �ن را45 �2ل: ��C أ��د �ن ���د �2ل�د: �2ل ��Cر��� -�د
�وا���وات و�� , وا��ء اذي 5�� ا�وت, 5ذ�ر ا�وت اذي ���ل ا�رض, وذ�ر �ن �ظم ا<�ق:  �1ول-$ ���

  . �ن : ������2 وھب و�� ھ��؟ ��5ب ��7, ���ل ذك �و��ن: �2ل, 5��ن

��د ار��ن �ن أ�� ���م �2ل: �2ل ��Cم �2ل: �د��ر��� $ -�د��C أ��ب �ن ��ك : �د��C ���د �ن ��د $ �ن ا
�, �5ذ�� ر+ل, إن ا�رض ��� �وت: ًّ أن ���� �ن ا�����ء �2ل �م-ر��� $ ����-ز�م ز�د �ن أ��م :  �2ل-���

ھو : �2ل, @ أدري �� 2دره: �2ل, Cم �ر �وت. @: ھذا ھو ؟ �2ل: �15ل, ب�5ر �وت �Cل اظر, �15د ��� �ط ��ر
إن ذك ا�وت ��7ل �ل �وم �Cل ھذا . @ : ھو ھذا؟ �2ل: �2ل, Cم �ر آ<ر ��ن أ-�� ا���ر إ� اظ�ر. @: ھذا؟ �2ل

��  . ����ن أ

أ�� ا�وت اذي ا���4 �و�س :  �2ل- ����ر��� $-�د��C ا���س �ن �ز�د : �د��C +��ر �ن أ��د �ن �5رس �2ل: �2ل
  . �2ل ا���س ورأ�ت ���� �ط�ر. ��T5 �ر�وع �Cل ر+ل

��ر �ن ���د �ن ��د ا��م �2ل: و5��� ذ�ر أ�و اط�ب أ��د �ن روح �2ل ��Cد �ن داود �2ل: �د��� ��Cد� : ��Cد�
أ���� ر+ل �5 : ر+ل �ن أھل رو��� �2ل�ن , �د��C او�د �ن ���م �و� ��� ھ��م: ���د �ن �C�ر �ن ���ر �2ل
�5م , 75ذر��� ار�M إ� +ز�رة, <ر+�� �5 �ر�ب: �� ھذا اذي �و+�ك؟ �15ل: 5�7��, و+�� أCر <�وش 2د �1�ت

وو2ف , 5��ق إ��� ر+ل ���م, و��9ر <��1م ���� <�ق ا��س, ����75 2وم و+وھ�م و+وه ا�)ب, ���ط4 ��رح
���و�و�� +��+م وأذرع و�وق , T5ذا دار وا��� و5��� 2در ���س ��� أ5�C���, ل إ� ��ز�5����2 ار+, اJ<رون 
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: �15ل � ذك ا�A��ن, 5+�ل ��7��� ��ط��م وا�وا��, 75د<��� ���� T5ذا 5�� إ���ن 2د ��ن أ���� �Cل �� أ�����! ا��س
! ��5ت أ�2ر �ن ا��ل : �2ل. �5ل ������7و�ذك , ��5ظر ���ك! �5ن ��ن ���م أ���, إ��� �ط���م ھذا اط��م

�-ر : �15ل � ار+ل, و�-ر �م ��د, ��� �1�ت أ�� وذك ار+ل, ��5ن �ل �ن ��ن �ن أ����� ذھب �� ���75
�م ��د �<ر+ون إ�� �7+���م ,�C(C ون��1�و ,Wُ��5 ك �ك �+�ء�ن T5 ,رع , ��75 أ�� 15د ذھ�ت ر+)ي�م أ��م أ��وأ

  . وا�+رة ��Cر �5 �)دھم, إ@ �ن د<ل ��ت �+رة �ذا, وأ�رف أCر ار+ل, ده ا������2 را��9وأ�, ��ء ط���

ث إذا ھم 2د +�ءوا ���)ب ��1ون أCري, وأ��ن ا���ر ��ت ا�+رة, 5<ر+ت أ��ر ا��ل�C�5روا , ���5 ��ن ا�وم ا
�5��� أ�� أ��ر �5 ��ك ا+ز�رة إذ , أ��ت و<ر+ت���5 +�وزوا , 5ر+�وا, 1��5ط4 ���م ا�Cر, ���ك ا�+رة وأ�� 5���
وإذا ��ت ظ)�� ر+�ل ��7�ن �� رأ�ت �ن , T5ذا ��� �ن �ل �+ر ا�وا��, ����5�ت إ���, ر45 � �+رة ���رة
�5��� أ�� +�س ���م إذ , و@ أ�5م �)��م, 5+��ت أ����م 5) ����ون �)��, �15دت إ� ��د ���م, �ورة ر+�ل أ�د��

����1و-4 ���, �طر��.. 5+��ت أ�����, Cم أ��-��, Cم وى ر+��� ���, T5ذا ھو ��� ر���2,  ر+ل ���م �ده 
��دت إ� ! و�-��ون , و+�ل �دور �� ��� ��ك ا��Cر 5�+����� و��1��� إ� أ�����, 5<�ش �5 و+�� ��P ���5

: أي ��ء ھو؟ �15ت: �15ل, إذا P) �ر�ت 5����5ر�� Cم �ر��� ��� , Cم أ��ت �� إ� �1رة �5 �<رة, ��ب 15ط���
���5 د�وت ���� إذا ��س , و<ر+ت ذاھ�� ��� د�5ت إ� ا�د���, 15ذ5ت ��, ����5ت ر+)ه, �5رع 5�� 5��ر, أ�رع

����5وا �� إ� ��س , �75ر �� إ� ا��س, 4��+�5 ��� ���م +���� ��و2و�� إ� أ��رھم, أ�Cرھم �ور, ������ر
  . ��5ت أ��ش 5��م, 75ھ��و��, ���5 أد<�و�� �2ت �5�ر��, ��1ص اد+�ج

75<ذت , T5ذا أ�Cرھم �ور, �5م ���ث أن ط��ت ا�راش, �دو ��7���: �� ھذا؟ �2وا: �15ت �م, Cم إذا ھم ����دون ���1ل
��� ,�������� و�! �زو+ك : �15وا, �5��1ت إ� ا���ء, �75ر�و�� و�ظ�و��, 5ط�رت وذھ�ت ���م, 5�ددت 

�����2 ���وأ<ذت ���@ �ن , ��5دت إ� +ذ��ن �5�����7! ْأ2م ��د�� و@ ���ل ����1ن: �15وا! زو+و�� ا�رأة 575-�ت إ
75���1 ار�M إ��م , ور��ت وا���2ت ��1�� Cوب ���, و+��ت 5���� ط���� و��ء, Cم ر�طت ا+ذ��ن, ��ء ا�+ر !!

  . �5ذه ا<�وش ��� �د��Cم

���د �ن �ر�ك �2ل: أ��د �ن ���د �ن إ�راھ�م �2ل�د��C : �2ل ��Cم �2ل: �د�ا�ن أ�� �ر ��Cن أ�� : �د��د��C ا��-ل 
�ِن وا��"م ���� -:  �5 2و� -�<ر �ن ا�دي ر��� $ ��� َ َْ �1م �2لوا, ا�وت اذي ���� ا�رض: ا�ون: �2لَ :

  . �2م ار��ن اذي ��ده

�ن ا�ن ا���رك : �د��C ز�ر�� �ن ���� �2ل: �2ل أ�و اط�ب أ��د �ن روح �2ل M��د ا���د �ن �� ��Cر��� - �د
�  ! أ<�ر�� �7�+ب ��ء رأ��� �5 ھذا ا��ر: �15ل ر+ل ��)ح,  أ�� Pزا �5 ا��ر-$ ���

� �و-4 �ن ا��ر�����5 أ���م أ���� إ, أ���� ��
: �2ل ,����5 ا����ت إ� , و�رت �4 <�ر ر+ل: �2ل, ������5 
�م �درك: �15ل, �1دم �2�) آ<ر: �15ل, �5م �درك, 5طر����: �2ل... اطرح �را��ك: ا�و-4 اذي ��رط�� �2ل  ,

��5 ز�� ��رض : �2ل, اطرح ھذا ا���ع �5 ھذا ا��ر: �15ل �. 75در�ت, 1�5د�ت 5طر����, �1دم �2�) آ<ر: �15ل
���� ��� Pر��2ھ� ����وإذا , 5<رج إ� �د��� ����� ����رة 75د<��� إ� دار ��, Cم أ<ذ ��دي �U5ب �� �5 ا��ء, 

Cم أ<ذ ��دي , ود�� ���س 5وزن � �را�9 , �2ل 5د�� �UداU5 �9دا��, ا���ع ��-د ��-� ��� ��ض م ���� ا��ء
�����  . ت �ذك ا�و-4 ��د ��ن 5+��ت أ-رب ���را�� ھ�ھ�� وھ�ھ�� �5م �درك�5رر: �2ل. 5رد�� إ� ا

��د $ �ن ��م �ن ��� �ن داود �2ل: �2ل ��C�2ل: �د M��د $ �ن �� ��Cد �ن : �د�د��C ���� �ن أ�وب �ن <�
:  �15ل ������-وھو ��ر ا��ن - <رج ا<-ر �ن ����ل إ� ��ر ا�ر��د :  �2ل- ر��� $ ����- �ز�د �ن ��ب 

�. ��T5 أ�ب أن أ�رف �� ���1, دو�� �5 ھذا ا��ر��1�5د ! ��ذا رأ�ت �� <-ر ؟: Cم <رج �15ل, 5دوه أ���� و
]��ظ $ ���ك �5 W ھذا ا��ر  إ� أ�ن؟ وأ�ن �ر�د؟ ! �� أ��� اJد�� ا<ط�ء : �15ل, ا������1 ��ك �ن ا�)��9: �2ل! ُ

 وذك ��ذ -و2د أ�1 ر+ل ��ذ ز�ن داود ���� ا�)م, و��ف:�2ل ! رف �� ��ق ھذا ا��ر؟أر�د أن أ�: �2ت: �2ل
��� �9��C(C - نJث �2ره ��� ا�C c�� ��5  !!!ن أ��2ت؟ �2ل: �2ت�وت: 75<�ر�� �ن أ��ز -����C $ , �ن ��د ا

َا�د �ن ��س : �2ل. ر�� �ن ا�د وا+زر75<�: �2ت, �ن ����ن ا��ر ��ت إ�� �Cرة �� ��7ل ����,  إ�� أPذ��-و+ل َ
^وإذا رد ا��س ��ن ا+زر, T5ذا ���س ��ن ا�د, ا�وت َ !!!  

�9ل : �د��C ����ر �ن �����ن �ن ���ح �ن أ�رس ا��ز�� �2ل: �د��C ا���م ا��1ل �2ل: أ<�ر�� أ�و ���� �2ل: �2ل
�ن ا�د وا+زر �15ل �����إذا و-4 , أو ��2وس ا��ر, ��� �و�) �1وا��س ا��رإن & �: ا�ن ���س ر-� $ 

  . 5ذك ا�د وا+زر, وإذا ر�P ���5ض, ر+�� 5��� �5ض

��د $ �ن ���د �ن ��د ا�ر�م �2ل: �2ل ��Cد �2ل: �د������ �ن ���م �2ل: �د��C ��دون �ن  ��Cوف : �د� ��Cد�
���ت ذك ا��ر , ��ت ��ر�م ھذا ��ر �ن ��ر: ���� �2ل�ن أ�� ا�U�رة ا1واس �ن ��د $ �ن ��رو ر-� $ 

  . و���� أ��ر �ن ��ء, ��� �د ���� أ��ر �ن ��ر, و��ت ذك ا��ر �ن ا��ء ��ر �ن ��ر, �ن ا��ر ��ر �ن ��ء

 �د��C �و�س �ن ���د: �د��C أ�و +��ر ���د �ن ���د $ �ن ا���دي �2ل: �د��C أ��د �ن ���د �ن ���م �2ل: �2ل
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�ن ��ودي , �د��C ���د �ن ���م اط���9 �ن إ�راھ�م �ن ���رة �ن ���د �ن ا���ب �ن ��� ر-� $ ���: �2ل
���Cر 5�� ا��س وا�1ر , ا��ر ��ر $ ا��رى:  �2ل-�س �5 ا��ود أ��م ���: ��ن ��� ر-� $ ��� �1ول

  .  اد�ور �5�+ره-�ز و+ل-5���ث $ , وا�+وم

���Cن : �د��C ���� �2ل: �د��C أ�و ��ص ��رو �ن ��� �2ل: �� ���د �ن ا��ن �ن ��� �ن ��ر �2ل�دC: �2ل ��Cد�
��ر�� �ن ا�ن ���س ر-� $ �����: �ن P��ث �2ل ��Cن ��ب , �د�-�ِوا���ر ا����ور  - ر��� $ ��� ُِ ْ َ ْ َ َْ : �2لْ

  . ��ر ��+ر 5���ر +��م

�د��C ���� : �د��C ���� �2ل: �د��C أ�و ��ص ��رو �ن ��� �2ل: �د��C ���د �ن ا��ن �ن ��� �ن ��ر �2ل: �2ل
َوإن ��:م ����ط� �����/ر�ن �ن ���ك �ن ��ر��  +ِ ِ َِ +ْ َِ ٌِ َ ُ َ َ   . ا��ر: �2لََ

��د $ �ن ���د �ن ��د ا�ر�م �2ل: �2ل ��C�2ل: �د �����د $ �ن : �د��C إ���ق �ن إ�راھ�م �2ل: �د��C أ�و زر ��Cد�
�د��C ا�ن : �15ل, ��ت �4 أ�� ا+وزاء ��5ن إ��م 2و��: �د��C أ�رس أ�و ����ن �ن أ�� ��ك ا�1��� �2ل: ���م �2ل

2 �����و�� ��د ا�واء؟ : �2ت. ھواء: و�� ��د ا��ر؟ �2ل: �2ت. إن ھذا ا<�ق أ��ط ��م ��ر: �ل���س ر-� $ 
  . Cم ا���� ا��ر: و�� ��د ا��Cن؟ �2ل: �2ت : �2ل. وا��ر ادا<ل ��� ���� أ��ر وا��Cن. ��ر أ��ط ��ذا ا�واء: �2ل

��د $ �ن أ��د �ن ���ل ر: �د��C أ��د �ن ��ر �2ل: �2ل ��C�2ل�د �: و+دت �5 ���ب أ�� �<ط �ده: ����� $ ���
ر��� $ - ���ت وھب �ن ���� : �دP ��Cوث �ن +��ر �2ل ���ت أ�� ا�ذ�ل ��ران �ن ��د ار��ن �1ول: �2ل

�وأرض أ<رى �ول , وا��ر �و��, وا�رض ا�� ��ن ����� او�ط�, إ��� ���� أ��ر و��4 أر-�ن:  �1ول-���
وا�م , وا�رض ���� ��� ظ�ر ا�وت, ��� ��م ��4 أر-�ن و���� أ��ر,  إ� ��ك ا�رض �ذكا��ر و�<ر+ون

  . ���وت: ا�وت

���س �2ل: �د��C أ�و ��ر �ن أ�� داود �2ل: �2ل ��C�2ل: أ<�ر�� أ�� �2ل: �د ���د��C ���ن �ن : ���ت ا�وزا
وا<راب ���� , أو ����9 ���, ��رة �9��C(C �����ورھ� ���� �, ����U أن ���رة ا�رض <�����9 ���: �ط�� �2ل

  . وا��ران ���رة ���9 ���, ���رة ���9 ��� أو ���9�ن

��د ار��ن �ن ��د $ : �د��C ���د �ن ��د $ �ن ���ور �2ل: �د��C أ��د �ن ا��ن �ن ��د ا��ك �2ل: �2ل ��Cد�
َ ��م $ -��� $ ���� و��م-�2ل ر�ول $:  �2ل�ن أ�� ھر�رة ر-� $ ���, ا��ري �ن ���ل �ن أ��� ^ �ز -َ

��ف : �2ل! ��� �� رب : �2ل! وأ�Cرت 5�ك �ن ا��ء؟, �� ��ر أم أ<�1ك �75��ت <�1ك: �15ل,  ا��ر ا����-و+ل
�ل �7: �2ل!! أPر�2م : ���4 إذا ���ت ���ك ���دا � ����و�� و���دو�� و����و�� و���رو��؟ �2ل�+ ��T5 �5 ك�

أم أ<�1ك وأ���ت <�1ك وأ�Cرت 5�ك �ن ! �� ��ر : Cم ��م ا��ر ا��دي �15ل: �2ل. و+����م ��� �دي, �وا��ك
: �2ل! �5�ف ���4 إذا ���ت ���ك ���دا � ����و�� و���دو�� و����و�� و���رو��؟: �2ل, ��� �� رب: ا��ء؟ �2ل

َوأھ��ك ���م, وأ��دك ���م, أ���ك ���م َُ [ �ز و+ل-��L5ه $ : �2ل, وأ����م ��ن ظ�ري و�ط��, ��رك ���موأ, ُ- 
  . ا��� وا��د واط�ب 

��د ار��ن �ن ز�د : �د��C ا�ن وھب �2ل: �د��C ار��4 �ن �����ن �2ل: �د��C ���د �ن ھ�رون �2ل: �2ل ��Cر��� -�د
����5ق �<��� 5طر��� إ� +ز�رة ,  �ر���مإذ ا���ر ��م, ���� ر+ل �4 2وم ھم �5 �ر�ب �5 ا��ر:  �2ل-$ ���

�5ُز�ت ��� وا���1ت , وإذا �ر+ل +�س �5 ��+د, 5<رج ���� T5ذا ھو �1دم �Cل 2دم ر+ل 5��� ذراع, �ن ا+زا9ر ُ
�)م�� .������5ُ رد ��� ا�)م ���ت, 5رد  َ .  

��� : �2ل. -��� $ ���� و��م-�د �ن أ�� ��: �ن أي ا��م؟ �2ت: �2ل. �ن أھل اA�)م: ��ن ار+ل؟ �2ت: �15ل
! طو�� �م : �2ل. ��م: أ�ت �ن اذ�ن �ر�1ون ا��س T5ذا Pر�ت ��2وا ��5وا & ����؟ �2ت: $ ��� ���د �2ل
. ��م : ؟ �2ت-�ز و+ل-أ�ت �ن اذ�ن �ر�1ون ا��س �2ل أن �ط�4 ��5دروھ� ��5وا & : Cم �2ل! ���� ��ت ���م 

ْ�ن أ�ت �ر��ك $؟ �2ل: �2ت.  ���� ��ت ���م!طو�� �م : �2ل اذ�ن �2ل $ , أ�� �ن �1�� 2وم �و�� ���� ا�)م: َ
َو�ن  وم �و�� أ�� ��دون ����ق و�� �	د�ون  -�ز و+ل- َ ُ ُْ ِْ ِ ِْ َ َ َ ْ َ + َ ُ ْ َِ ِ) ٌ ُ ِ َ� � �5 ھذه -�ز و+ل-���د & ��ت أ�� وأخ 

: �2ل. ��م: ھل ك �� أ<� أن ���رغ & �5 �1�� ���ك و��رك؟ �2ت. 5د���5 أول �ن أ�س ر��� $ ����, ا+ز�رة
, ا���1 ر��ك $: �15ل. ���� و��ن ا��ء ��ر, T5ذا أ�� �دار T5ذا �ر+ل �5 ر+��� ����� ��وط 5���, �275ت ���

���5 . ���5ت ذك �C(C أو أر���, ���5 ذھب ا��ء �ط ار+ل, 5ر45 ������� 5ذھب ا��ء, 75<ذت �لء ��� 5ر���5
ُو$ �� ��2ت ��س ظ��� �ذ ��2ت أ<� إ@ ��ذ��� ! ھو ا�ن آدم اذي �2ل أ<�ه : �2ل!! �� ك و��ك : رأ�ت ذك ��� �2ت ْ َ َ ٌْ َ ُِ

  . ��� أ�� أول �ن �ن ا�1ل! $ ���

ك : �15ل. و+�ت ا����ن, C��5ت ��� ���� ��رض �: �15ل, �د2ت: �15ل. ذ�رت ذك �5, 5+9ت �����: �2ل ��
: �2ل, إن ��ء $ ����, ��م: �15ل! وددت : أ��ب أن ���Uك إ��ھم؟ �2ت: �2ل. ��م: ذ�رت أھ�ك وودك؟ �2ت! ؟

�� ����� : �15ل, ��� �رت �����!  و�ذا���ن �ذا: ِأ�ن أ�رت ؟ 1�5ول: 5�1ول, 5+��ت ا���ب ��ر �� 5���د��� �5+��9
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��5 , ^�5��ت ��: �2ل. <ذي ھذا ��� ���U�� أھ��:  �15ل- و��ن ار+ل �ن أھل ا��رة -����رة : ِأ�ن أ�رت ؟ �2ت! 
 . در�ت ���ء ��� و-���� �5 �طM أھ�� ����رة 

  

و���ن �� �5 , و�ذ�رو��� ��و�ظ� وھب �ن ����و ��5ب ا����ر: ھذه ا�CJر أ����P �ن روا��ت ��� إ�را9�ل ��رف أن
�T5ك ���ھد طو�� وا��دادھ� و�� 5��� �ن , آ��ت $ ���� ھذه ا���ر و@ �ك أن �ن, <�ق $ ���� �ن ا�+�9ب 

دواب 5��� �ن ا وھ�ذا أ�-� �� <�ق $, و�ذك ا-طرا��� و��ر��� ��د�� ��ب ار��ح, ا��ء اذي 5��� ار��ح و�Cرة
�4 أن ا��وا��ت ا�ر�� إذا , ����س 5��P ,ذاءھ� ��ون ا��ء ھو, وإذا أ<ر+ت �ن ا��ء ���ت, ا�� ���ش �5 ا��ء

  .إذا �Pس ور�ب �5 ا��ء �دة ����م 5��� ���� 5��وت ,و���� ا�A��ن, �P�ت �5 ا��ء ���ت

و@  �س 5�� ا����ب و@ ا�+ر, � ��ون �5 ا�را��ر�� Pذاءھ� �5 ا��ر �س �5 ا��ر �� 5+�ل $ ��ك ادواب
������ ا����م واو�وش وا��رات  ,و��7ل ���� ادواب ا�ر��, و��7ل ���� ا�A��ن, ا�����ت ا�� ���ت ���طر

�ل ��: ^و���ل $ ���� �رز��2, ���ش �5 دا<��, �5 ھذا ا��ر و�4 ذك T5ن 5�� دواب �C�رة. واط�ور و�� أ�����
و����ر و���ر  و���و و���ر و��Cر, و��واد �5 دا<ل ا��ء, وإ�� �ن ادواب, ��Uذى إ�� �ن ا��ء ,�Uذا��9 و��������

  .^و$ 2در �� 2و��� وPذاءھ�, و���1ب

َو�4 ذك @ ��رك , �C�ر �ن ادواب و��وت �5 ا��ر ْ و2د . ��ت 5�� ��7ل ا�� ���� ��, �ل �����7 ادواب ا�<رى! ُ
���ق, ��U�ر ر��� و@ و�� @, �ل ���1 ��� �� ھو ����, و�4 ذك �5��ر @ ��U�ر, ��وت �C�ر ���� ��T5 ك@ , و�4 ذ
َُ�درى �� �����ه ْ .������ ا�رض ا�� ھ� 2د ا���ر ���� , وھ� �4 ذك را�دة, و+� ا�رض وا���ر ���دة  M��� @

+زر و��وھ� ا��ء�� .������-�ن و����  وھو, و�4 ذك ���ھد أ��� أ����� ��ون ���� ا��داد, �و@ ����ط �� ���� ��
ِوُ�Uرق �C�را �ن ا���زل ,و���7 ��� ا��وت ا�� �و�, ���د �دة ���وات, ���د وأ����� �+زر , و�C�را �ن ا�����, ْ

  .ا�+�9ب و��و ذك ��� 5�� �ن. كو��دو ��� أ���ن ���ت �Uط�ة ����ء 5��� �2ل ذ, ا����ن و����ر �ن �C�ر �ن

ِ�ط�4ُ ��� ��ء إ@ أ�� ���ھد �5 و2ت �ن ا�و�2ت ���د Cم  و@, و@ ��رف ا�A��ن ا����ب �5 ا��داده و@ �5 ا����ره ^ َ
��ر�5 ��-�م ���ث إ��م �1درو�� �5 ��ض , و��دده أو ��ر�5 ��-�م, ��ض ا�و�2ت و2د ��ون ذك �5. ����ر

و�5 , ا�)د أو �5 ا��ف ا�<�ر �ن ا��ر ���د �5 ��ض, 5�ذ�رون أ�� �5 آ<ر ا��ر, �ض ا���مأو � ا�و�2ت
َ@ ُ�درى �� ��ب ذك. وأ����� ��ون �-د ذك , ا��ف ا�ول ����ر ْ.  

َا�Cر اذي �ر ��� أن ��ب ا�د أن ذك ا��ك ا�ظ�م ��Uس 5�� 2د�� َ و�ذك أ�-� إذا , 5��ون ذك ���� @��داده وا����ره ْ
ا�1ر  ُُ�دوn, وإذا �رف أن آ<ر ا��ر . و�س � إ���د ��Cت أن ���� ھذا ا��ك أو ��وه ,ھذا م ��Cت, <رج ��� ا���ر

  .أ�����؟ 5ذك �ن آ��ت $ ���� @ �درى �� ھو؟ و@ ��, �5 ا�1ص ��ون ���� �5 ا@��داد �رف أ�� أ�ر ���وي

��� ����ر5ون ��� �ظ�� �ن أ��7 ھذه ا���ر و�� 5��� �ن , �7<ذوا �ذك ��رة و�و�ظ� �� ���دهاJ��ت ا�و��� ا
ق و�ده, و�� 5��� �ن اد@@ت ,اJ��ت�>�ظ�� ا ��� -@ ���م 2درھ� إ@ $ �5 ھذا ا��ر دواب. ا�� �دل ����7ل 
���� ورد �5 ��2 �و�س. و�ذك �ظ���, �Cر���: ���� �� �َ/:�ذ:� :��ا�)م 2و َْ ٌه ���	راء وھو ���مََ ِ َ َ َ َ َ ُُ ِ ْ ��د�� �1ط  ِ

و�� ر�ب �5 ا����� و��د ذك , و�� P-ب ����م ر�ب �5 �����, 2و�� وذك ��� <رج P-��ن ���. �5 ا��ر
������<��وا ��  و�ر5وا أ��م ���+� إ� أن, �طوا 5�� أ<ذت ا����� ��وج و�-طربو�� �و, �5 ا��ر �و�ط أھل ا

َ/��ھم :$ ���� �2ل! أ��� ����� ا1ر�� �ر�� �� �5 ا��ر ��� �<�ف : 275ر�وا ����م, 5��� َ َ َ
َ/��ن �ن ا��د��Cن  ْ َ َِ َِ ُ ْ َ َ

 

  .�ن اذ�ن و42 ا��م ����م ��� أ��م ��1ون �5 ا��ر: أي

U� ��1�رة  !@ �دري �� �ظ�� ھذا ا�وت؟, و�� أ�1 �5 ا��ر ا���1 �وت ���ر ��1 ���7�! ا����� وھو���ل!! ا
, أ�� ��1دو, ���7 ���رك و���ن أ�� �1ف 5��, ��� ��ر �طن ذك ا�وت �دل, وأ<ذ ���M $, و��1 �5 �طن ا�وت

��� ا��وت وھو �"�م /"و? أ:� ��ن �ن : �1ول $ ����! ا�وت وأ�� ���� �5 �طن���/َ َ ُِ َِ + َُ ُ َُ َ َ ْ ْْ ُ َ َ ُ ََ َ ِا������ن �"�ث /. �ط:�  ٌَ ِ ِ ِْ َ ) َ َُ َ َ ِْ َ
ُإ�� �وم ��	Aون /:�ذ:�ه َ َ ْ ُ ْ ََ َْ َ َُ ِ َ ِ���	راء ِ َ َ ْ  أ��1 $ ����, $ أ��م ���دة, $ إ� ذك ا�وت أن �1ذ�5 ��د أن ��ث 5�� �دة أو�� ِ

و�� 2ذ�5 , 15ذ�5 �5 <�رج ا��ر ,أو�� $ إ� ا�وت. ًوأ+رى � أ�-� Pذاء, ���ن أ�� أ+رى � �� ����س 5��, �����
ْ/:�ذ:�ه ���	راء وھو ���م وأ:��:� �"�� ��رة �ن  �����1ول $, وإذا ھو 2د أ��ك و-�ف ُِ ِ ًِ َ َْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ََ َ ْ ْ َ ََ ٌ ِ ِ ْ َ

ٍ��ط�ن  ِ ْ َ .  

وإ��� ا���1 وھو . �ك أو ��وه�-c ودون � ���ث إ��� ���1م ا�A��ن ���) دون, �5رف �ذك أن �5 ا��ر دواب ���رة
َذ�ر �5 ��ض اروا��ت أن ذك ا�وت. ���ل ِ �, @ �درى �� ھو, ا���1 �وت أ��ر ��� ُ��� � :وأ<ذوا ذك �ن 2و

َوذا ِا�:ون إذ ذھب ���C�M /ظن أن �ن :�در �"�� /:�دى /. َ ِ ِ َِ ْ ْ + ََ َ Bَ ْ َ َ َ ْْ َ َ ً ُ ََ َ ََ ِ ِا�ظ"��ت ِ َ ُ B وا5) �د أن ��ون ھ��ك , ذ�ر $ اظ���ت: �2
�15وا! ظ���ت :  

 :��� �5 2ول $ ���� ,T5ن +� ا��ر 5��� ظ���ت,  وظ��� ا��ر- . وظ��� �طن ا�وت ا���C-.ظ��� �طن ا�وت- 
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ْأو ِ�ظ"��ت /. ��ر ��. ���Mه �وج �ن /و  َ ِ ِ ٍْ ٌ ْ َ ُ َ ^ ) ْ َ ََ ُْ َ َْ ُ ْ� �وج �نٍُ ِ ٌِ ْ �� /وق �	ض إذا أ6رج �ده �م َC	� ب ظ"��ت���و � /ْ َ ُُ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ٌ َ َ َْ ْ َ َ َ ُ َِ ٍ َ ٌ ِ ْ��د  ِ َ َ
َ�راھ� َ َ �1������� ا�)م ��دى �5 �طن  5�و�س. ��ن �Pر ر�ب 5��� م ��د �رى �ده �ن �دة اظ��, �5ُ̂+� ا��ر 

َأن ? :ا�وت �5 ��ك اظ���ت �2ل ْ َإ�� إ? أ:ت ����:ك إ:. �:ت �ن ا�ظ����ن َ َِ ِ ِ+ ُ َ َ َْ ُ ) َ ِْ ِ َِ ْ ُ َ + َ
! و���� ظ�م ����  ,ظ�م ����: أي 

���� ا�)م أ�1ذه $ �� ��دى  ���5 $ �و�س. �C�را ا��م إ�� ظ��ت ���� ظ���: )�� �1و��د�و ا�A��ن �5 آ<ر �
�َ/"و? :�5 2و َْ َ

َأ:� ��ن �ن ا������ن  َ َِ ِ) َ ُ ْ َ +ُ َ
� �75+�ه , ��و���دو ,��ن �ن اذ�ن ����ون و���دون $: أي ��� $ ��5د

�ظم, وأ<ر+� �ن �طن ا�وت �و�� ��ن ��د إ<را+� ����� -���� أ��ت ! أ<ر+� ���). � +�د وم ���م, م ���ر 
  .إ� أن ر+4 إ�� +�ده و���, �1ط�ن $ ���� �+رة �ن

َ اذي ذ�ر �5 ا�د�ث ا���M �5 و�ذك ا�وت, ���رة ��ذه ادا�� ھذا ا�وت �5ذا د�ل ��� أن �5 ا��ر دواب ِ ُ
M��� ري�>� ���ر-ون - �9��C(C-�5 �ر��  -��� $ ���� و��م-���C ا��� ��2 +�ش أ�� ���دة �ن ا+راح ا

���5 ا��ر ��� �1وا أ���� @ , أ��وا ���, إ@ ���9 �ن ا��ر وم �+د ط���� �ر��� ���م, ��ض ا���ر ���م أن ���Uوا
  .وا�Uم و��� ���وا ���ون ورق ا��ر و���7و�� ��� ����7 ا�Aل. ا�وم إ@ ��رة وا�دة د ���م �5��7ل �ل وا�

و+دوه ���7 -�وت ���ر -دا�� ���رة . ا���ر: ��1ل �� ,و�� ا��د ��م ا+وع و��وا إ� ���ل ا��ر أ<رج $ �م دا��
ا��م ��� اظراب  :واذي 5�� �5 ا�د�ث. ا���د ا����ط ھو ا+�ل ا���ر : اظرب .+�ل: أو ���7 ظرب, �C�ب ر�ل

  .أي +�ل ���ر ���د ����ط: ���7 ظرب وا��Jم و�طون ا�ود�� و����ت ا�+ر

�9��C(C ش�+@ �د ! �� ظ�ك ����7م �ل �وم وھم +��ع؟ ,�1وا ��د ھذا ا�وت ���7ون ��� ��را, و2د أ����م ا+وع, ا
إ��م ��Uر5ون ادھن : �1وون, و�4 ذك ا���روا ���7ون �ن ���! ��وھ�  ا�Aل أوأن ���7وا 2در أ�Cر �ن ��رة �ن 

������1. ��1)ل �ن �2ف �5 �2ف ا��ن ا��C  �د<ل, ���� �7وا�� ���رة. أو ��ز�ر, ھ� ا��Aء اذي ���� ���+��: ا
��ر ر+) ,����و+�ء أ��ر ���ر , ���� طر5��, ا�رض أ<ذوا -��� �ن أ-)�� و��طوه ���. ��Uر5ون �ن �2ف 

���� أ��ر را�ب ,4�-  .د�ل ��� ��ر ھذا ا�وت .وم ����, و�ر ��ت ذك ا

@ �د أن ��ون � Pذاء , ا��ر ��5ذا ��ون Pذاؤه؟ @ �ك أ�� @ �د أن ��Uذى ھذا �ن +��� <�ق $ ���� إذا ��ن �5 ھذا
ق اذي أو+د ھذه ا�<�و�2تT5ذا �رف ذك T5ن ھذا د. �5 �طن ا��ر ��Uذى ���>�ظ�� ا ���, �5 ھذا ا��ء �ل 

: ����. 2د ��ون ����1 ����5ت طو���, أ���ن ����1 أ�ن ا���ن اذي ���ره �ن ا��ر؟ @ �د أن ��ون �5 ا��ر, و��ره
 ا�د� أ�-� و�ن. ��� ھو �ذ�ور, ��ر�ن ��) أو ��رة أ���ل �� و�ل إ� �2ره و ا��Uس أ�دھم �5 ا��ر ����5

��� �1��وا�� ���ل أ���@ , ��رھ� ا��<رة ا�� ����7 ��د �5, �� و+د �5 ھذه ا�ز��� �ن ھذه ا��<رات ا���رة: 
]ُ��زون �ن أ����� �دة ��ر ,�C�رة ���ث إ��� إذا أر�ت ��� ا���ل ���1 �دد ���ر �ظ�� . َ ���@ �ك أن ھذا د�ل 

�َادواب ا�� �5 ا�ر ���ھد. �<�و�2ت �5 ا��رھذه ا ��ث <�ق, $ ��� و���� �ن , وا���ر َُ���ھد ���� ا�U�ر, ُ
�, و�دل �Cر��� ��� أن اذي أو+دھ� ���ل �رز��2. �� و��� ��ر, و���� ���ش ��� أ�ط�ھ� $ ����, �<�و�2ت $ ���

�� رز��2. ش���, وا��ل وا��وض و�� أ��� ذك اذر, ����5 ا�U�ر وا���ر � -و�ذك دواب ا��ر, ���ر $ ���

  .و��ر $ �� اUذاء اذي ��Uذى ��,  ���ت �5 ھذا ا��ر- �U�رھ� و���رھ�

َ���� ���رة ��� �� ظ�ر ذ�ُ��� و@ رأ��� وأ��� و ا���رت, وأ�� �� ذ�ر �ن ��ك ا���� ا�� ذ�رت �5 ھذا ا�د�ث َ ,
���� :���ن وھب �ن ����- ��� �����-�روي . ����ھ�ون �5 روا���� �Cر ا���5ذا �ن اJ. �ن طو   ���P ون��ذي ا
ذك, وذ�روا �� ����� �ن ا�)م �و�. �ن ��ب P�ر �وCو�2 �7<ذ ��� (5.  

�, �ن أ�د��مو@ ����1ون 5��� �, و�ن @ ����رون, �و�ظ� و5���. وإ��� آ��ت $ و�+�9ب �<�و���2 @ ��ر��5 إ@ $ ���
  .�ن اJ��ت وا��ر و5��� ���ھدو��, و5��� <���م

<رج ھؤ@ء اذ�ن ���دون ا���5ل , و����2 أ�-� �1د�م, ا�ز��� �ذك �5 ھذه, F5+ل ذك ��1ون ��� +���م و���دھم
�ن  �� ھم ����و��روا ��ررون �����م , و@ ����رون ��� �5 ھذا ا�ون �ن اJ��ت ا����ت ,وا�وادث إ� اط��49

  .وأ��� �<�و�2, ���وا أ��� �د�رة وو ���روا وأ���وا ا����ر �5 آ��ت $ ����. و�� ھم ���� �ن ا���د, ا��ر

 و�<�رھم أ�� ��, و��7رھم أن ��ذ�روا, وھذه ا�<�و�2ت, ا���د إ� ھذه ا�و+ودات �5& ������ و���� ���ت أ�ظ�ر

�C���� <�ق $ ���9 , و�5 <��1 ��رة ,ن و�� 5�� �ن اJ��ت واد@@ت �س ��� ��ء إ@ و� ����وأن ھذا ا�و, <���1 
َو�� :وذك �2ل $ ����, وأھ��� �:� ا����وات وا�رض و�� ��:��� ?���ن �� َ"6َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ +َ ِ ِ َِ ْ ََ َ ََ ْ

�:�ھ�� إ? ����ق "6) َ َْ + َِ ِ ُ َ َْ
<�ق $ : أي 

م ��ن <���1 ���C, ھذه ا�<�و�2ت ���ق ,�َو�� :و�2ل ��� �:� ا����ء وا�رض و�� ��:��� ��ط
 ذ�ك ظن َ"6B َ َ َْ ِ ًِ ْ ََ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ +َ َ ََ
َا�ذ�ن   ِ +

4�ِروا /و�ل �"ذ�ن �4روا �ن ا�:�ر + َ ََ َِ ِ ُِ ْ َ َُ َ َ+ ٍوأ��� <�1ت ��و و , ���1دون أن ھذه ا�<�و�2ت @ ���� �5 <���1 أن اذ�ن: أي ٌ
َذ�ك :�5ذا ���� 2و� .أ��م ���ر: ���طل ِ ِظن ا�ذ�ن �4روا /و�ل �"ذ�ن �4روا �ن ا�:�ر َ + َ ََ َ َ Bِ ِ ِ ُِ ْ َ َُ َ َ َ+ اذ�ن , ادھر�ون �د<ل �5 ذك ٌ+

, وأن �ل �ن ��ت 15د ��5, اد��� �س ��دھ� دار أ<رى واذ�ن ���1دون أ�� �س ��د ھذه! و�� ������ إ@ ادھر: �2وا
  .و�+�زى 5��� ����� ,و�س � دار أ<رى ���� 5���
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وأ��م , وا��1دوا أ��م <�1وا �د���, و��� أن أ��وا ��� ��وا��م , ���دوا �5 -)�موھذا ھو اذي ��ل ا�C�ر ��� أن
�! وھذا ظن ��f . و�7<ذوا ���� �����م, 5��� ��7ورون �7ن �����وا��� �َوا�ذ�ن :��� $ أھ�� �����9م ��5 2و ِ + َ 

4�ُروا ����	ون و��I"ون ��� ��Iل ا�:	�م وا�:�ر َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ+ ْ ُ َ َ ُ + َ َُ َُ ْ ُْ َْ َ َ
ً�Aوى   ْ��مَْ ُ َ

و�س �م �ظ ��� , ��� ����4 ا���9م, �����ون �5 اد��� 
َوظ�وا أ��م ُ����ون, �1د�وا J<ر��م وم, ��د ا�وت ْوأ��م @ ُ�ؤ�رون و@ ُ���ون, ْ َ َأ/����م أ:�� :$ �15ل �����5م, ْ ْ َ+ َُ َْ ِ َ 

�:��م ���A وأ:�م إ��:� ?"6َ َ ََ ُ + ُ َ َْ َ َ َِ ْ َْ ً ْ
َ�ر�	ون  ُ َ ْ وأ�� إذا ا�1-ت , وأ��م @ �ر+�ون إ� $, أ��م <�1وا ���C, ����م و�1د�رھم ھذا ُ

ُأ���ب ! ��وذ ��&! أ<رى وم ��ن ھ��ك دار , اد��� �5وا ھذه َ ْ َ ًاL:��ن أن ��رك �دى َ ْ ُُ َ ُ ََ ْ َْ ِ وذك $ ������ و���� ! ؟ ْ
و ���ر �5 ����, ��س ا�A��ن آ�� و��رة, ���7��م 5�ذ�رھم, �ذ�رھم ��ذه اJ��ت ا�و���.  

  

  . ���Pب 6"ق � �	��� وأAره ا�L��:.���ن ا���4ر /

  

ر��� $ �5  ���5م ا�ن ا1�م, ���� و���ن �� 5�� �ن �+�9ب <�ق $, وذك ���م ا����ء ا��11ون ��� <�ق ا�A��ن
ِو/. : ��د اJ�� ا�� �5 �ورة اذار��ت) ا1رآن ا����ن �5 أ2��م: ( ����� اذي ھو  َأ:4��م أ/
 ��Nرون َ ُ ِْ ُِ ُ َْ َ َُ َْ .  

����ح دار ا���دة و���ور و@�� ا��م واAرادة و��c �5 ذ�ر  و�ذك ���م أ�-� �5 ا�+�د ا�ول �ن ����� اذي ���ه
��� <�ق ا�A��ن �ل ��ن �� �5 <�قو�� 5�� �ن اJ��ت و�� 5�� �ن ا��ر، م ���1ر ا�+�9ب �5 ھذا ا�ون،  

  .ا��وا��ت و�+�9ب ا�<�و�2ت وا�����ت �ن �+�9ب ا<�ق

م ��1ل � ا1زو��� وھ�ذا أ�-� ھ��ك��ا�<�و�2ت �ن  أف ����� اذي ���ه �+�9ب ا�<�و�2ت و��ن �� �5 ھذه 
�ق ���C، و��� أ�� @ �د ����ب و�+�زى ��� ُ< ا�+�9ب و�ن اJ��ت وا��ر، �ل ذك ���دل ��� ا�A��ن ��� أ�� ��

����.  

و<���1؛ وذك �ن  ا���ب اذي �1رأ 5�� ��T5 ���دل ��ذه اJ��ت ا�و��� ��� 2درة و�ظ�� �ن أو+دھ� وھ�ذا أ�-� ھذا
ت و�+ل ا�رض و�� ����� @ �ك أن 5��� آ��ت ���� ر��� ������ و���� ����� آ��ت و+�ل 5��� ��را، T5ذا �ظر�� �5

�ِو/. :ذك �2ل ��� َا�رض آ��ت �"�و :�ن َ ِ ِ ُِ َ ْْ ٌْ ِ َ
 ���� �5 ��س ا�رض إذا �ظر 5��� و�� 5��� �ن اJ��ت �ن ا�����ت 

����� ھذ �ا���ء و�+��� ��ء ���ر�� �5��  ا ا�طر �نو��وھ�، إذا �ظر�� إ� أن ا�رض ���ت ھ��دة 5��زل $ ���
�<���� أوا�� زھوره وط�و�� وأوا�� وروا��9 وأ���� و��Cره  ا�ر�� 5���ت ھذا ا���ت ����� �C�را و�<��ف أوا��؛

  .أ�� وا�دة وھ� ا�رض و���1 وا�د وھو ھذا ا�طر وأورا�2 �<���� �4 أن

� ھذه ا�رض ر<�ء ���ت وو +���� ���ة �� أ���ت و��كا�A��ن؛ ��ث +�ل  و�ذك أ�-� �� �������� $ً  ،������ن 
ذھ�� أو 5-� أو �1���� أو +وھرا أو ��و ذك،  و�ذا و +���� ���دن ��ك �ن ����� وم �����م ��ك ا���دن، وو ���ت

�إذا +�ل $ ���� 5��� ھذا ا���ت و+�� @ �����م و@ ����ون وھم ����� إ@ ����2 ��.  

ھذه ار��ح ا��  �����7 �5 أن ھذا ا��ء ��زل �ن 5و��2؛ @ �دري ��ف ���ون، ��و�2 $ ���� �ر�ل و�ذك أ�-� إذا
�5و ا+��4 ا<�ق ���م ��� أن �C�روا ھذه  ھ� ر��ح �د�دة <���� أو 2و��، T5ذا أر���� ������ أ�Cرت ھذه ا��ب،

���9وا ھذه ا��ب �� 2دروا ��� إ�����9، و�ذك أ�-� ����� ھذا ا��ء؛  ���وا ��� أنار��ح �� 2دروا ����� وو ا+
����م ا��ء ا�رات ���� -وأ<�ر ا��� و+��� 5��� إذا ��ء ��س ا�طر �ن ا�رض وإذا ��ء أPدق ����م ا��ء وأ�ز

  .أن 5�� رز�2 �م�4  وو@ ا���9م م ��طروا : ���7 رزق �ذه ا���9م، وذك �2ل-$ ���� و��م

��7ل ا�A��ن �5 <���1 وأن ر��� ������ ��  و�ذك أ�-� �� ��� ھذه ا�رض و�� �ث 5��� �ن ھذه ادواب ا���و��، إذا
�U�ر أو ���ر 15د ��ر � رز�2 و2د أ��� ��ف ���1، أ��� ��ف ��واد ��� �5  أھ�ل ���� ���9، �ل �ل دا�� و�ل ط�9ر

ِا�ذي :$ ���� 2ول ٍأ�ط� �ل �.ء + ْ َْ ُ+ َ �� Aم ھدىَ"6 َ َ + ُ َُ ْ َ
  .���1 أ�ط� �ل ��ء �ن ھذه ا�<�و�2ت <��1 وأ��� ��ف 

ھ� ھو ��� أ��� <�1ت ����Tم، وأن اذي أو+د إذا ���7ت �5 أد�� ا��وا��ت وأ�Uرھ� أ<ذت �ن ذك �+�� وا��د@@
َو�6ر و��زه �7ن �<ر � ھذه ا�<�و�2ت اذي �1در ��� أن ���دھ� وأ�� <ص ا�A��ن َ َ+

ِ��م �� /. ا����وات و�� /.   ِ َِ َ َ َ + َ ْ ُ َ
ِا�رض ْ َ �1ل واAدراك  و��ز ا�A��ن �7ن أ�طق ��� ا���ن و5-�� ْ�� ����وأ�ط�ه ا1وة ��� ا��ل وا���ب، وأ��� و

��� �� ���ش �� ���� �ل ذك ��-ل ھذا ا�A��ن ��ف ����ب و��ف ���ل.  

ا��Cل ��  �� �̂ن ���� ���ن ا<�ق أ�ره و���ه؛ أ�ل � ا�)ل و�رم ���� ا�رام، وو�ده إذا Cم إ�� ���� ��ف ا�A��ن
و��� أن ���1م ��� وأن ��+ل � ا�1و��   $ �5 د���ه وأ<راه، و�و�ده إذا <�فأ�ر �� أن ��وز �دار �5 دار �را��

  .ا�<روي اذي ھو أ�د وأ��1 �5 اد��� أو �ؤ<ر � ا�1و�� وا�ذاب

ذك وم �-�4 ���� و��2 و��ل J<ر��، أ�� إذا ��ب ھذه ا��ر ��T5 �5��T5  �1ذا رزق $ ا�A��ن �1) وإدرا�� ا����
ْإن ھم :��ل ا���9م، ��� �5 2ول $ ���� ا �ن�ر ُ ْ ِ 
ًإ? ���:	�م �ل ھم أCل ��� ْ +ِ َِ َ َ َB ْ َْ ُ ِ ْ ََ

  �� �أي ��ل اذ�ن م �����وا إ
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َأرأ�ت ����روا ��� ��ن أ�د��م و�� <���م <�1وا � وم ْ ََ َ
 ��ُ�ن ا�6ذ إ� َ ََ ِ َِ َ ُ ھواه+ َ ْأم ���� @ ��وى ���9 إ@ ر��� َ ُ���ب  َ َ ْ َ

+أن أ�Aرھم ���	ون أو �	�"ون إن ھم إ? ُِ ِْ ُْ ْ َ َ ُ +ِ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ََ َ ََ ْ
 
ً���:	�م �ل ھم أCل ��� ِْ َ َ َ َB ْ َْ ُ ِ ْ ََ

 �5ذه ��ل اذ�ن و�15م $ ���� ورز�2م �1و@ 

و5��� <���م ��وذ ��& �ن ا�ر��ن  ذ��� �د�رون ��� أ����م، و��ل اذ�ن ���وا �1و�م، وم ����روا 5��� ��ن أ�د��م
  .ا1راءة واJن �وا�ل. و��7� $ ا��و وا�Uران

  

  (���ن 4N� ا�:�ل و�:���ه

  

  ��م $ ار��ن ار��م 

��ن وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ� و���� أ+���ن��  . ا��د & رب ا

   -ر��� $ ����-�2ل 

  . ��� ا��ل و�����ه


 ا��Aم أ�و ا��ن ���د �ن �ر��ن �ن ���م ا���5ري ا��ط�: �2ل��
 ار9�س از�� : � �2لأ<�ر�� ا��أ<�ر�� ا
أ<�ر�� أ�و ا�1�م ��د : ا�-رة أ�و ار+�ء إ�����ل �ن أ��د �ن ���د �ن أ��د ا�داد 2راءة ���� و��ن ���4 �2ل

�د��C أ�و ���د ��د $ �ن : ا�ز�ز �ن أ��د �ن ��د $ �ن أ��د �ن ���د �ن �5ذو�� إ+�زة إن م ��ن ����� �2ل
��� �ن او�د �ن ���د �ن ا+راح : �د��C أ��د �ن ھ�رون �ن روح أ�و ��ر �2ل: ر �ن ���ن �2ل���د �ن +�� ��Cد�

�د��C ���د �ن �ز�د أ��ب أ�� أ�و : �د��C ���د �ن إ���ق �2ل: ا�ن أ<� و���1C 4، �د��C �و�س �ن ���ر �2ل
���، �2ل�+�ع ا��ري �ن ��د $ �ن �U�ث �و� از��ر �ن أ�� ھر�رة ر-� $  :������� -���ت ا $ ���

و+د�م 5�� �ن ور��2 :  �1ول-و��م W�� ن�� ��م 5����  . إن ا��ل �<رج �ن ا+�� وو ا

��� �ن داود ا�1طري ��
 ا�1طري ��
 ��� ذ�ره ا�ن �ط�ل �5 : �د��C أ�و اط�ب أ��د �ن روح �2ل: �2ل ��Cد�
��د $ �ن ��M �2ل: �2لا�1Cت و�2ل ا<ط�ب ��ن �1C ا�ن داود  ��C�2ل: �د �: �د��C ا��ث �ن ��د ر��� $ ���

ز��وا و$ أ��م أ�� ��ن ر+ل �ن ��� ا��ص ��1ل � ��9د �ن أ�� ��وم �ن ا��ص �ن أ�� إ���ق �ن إ�راھ�م وأ�� 
�� و�� ���7 �� +�ل & <رج ھ�ر�� �ن ��ك �ن ��و��م ��� د<ل أرض ��ر �275م ��� ���ن ���5 رأى أ��+�ب ���

���� أن @ ���رق ����� ��� ���c �����ه و�ن ��ث �<رج أو ��وت �2ل ذك، 5��ر ���� �15ل ��-�م C(C�ن ��� �5 
��ر �ذا و<��� ��ر �ذا ��� ا���� إ� ��ر أ<-ر : ا��س وC(C�ن ��� P �5�ر ا��س، و�2ل ��-�م ���>

 ���  . ا��ر T5ذا �ر+ل 9�2م ���� ��ت �+رة ���ح ���5 رآه ا���7س �� و��م �����5ظر إ� ا��ل ���ق ��1) ��5د 

�أ�� ��9د �ن أ�� ��وم �ن ا��ص �ن إ���ق �ن إ�راھ�م �5ن : �ن أ�ت؟ �2ل: 5�7� ار+ل ���ب ا�+رة �15ل 
+9ت �ن أ+ل : 9د ؟ �2لأ�� ��ران �ن 5)ن �ن ا��ص �ن إ���ق �ن إ�راھ�م ��5 اذي +�ء �ك ھ�ھ�� �� ��: أ�ت؟ �2ل

�ز و+ل-+�ء �� اذي +�ء �ك ��� ا����ت إ� ھذا ا�و-4 75و�� $ : ھذا ا��ل، ��5 +�ء �ك �� ��ران ؟ �2ل- 
إ� أن 2ف �5 ھذا ا�و-4 ��� ��7��� أ�ره �15ل � ��9د أ<�ر�� �� ��ران �� ا���� إ�ك �ن أ�ر ھذا ا��ل وھل 

U��� ك أن أ�دا �ن ا�ن آدمU�� 9د�� ��رك �P و@ أظ�� �U��� ص����ران ��م، 2د ����U أن ر+) �ن ود ا ��؟ �2ل 
��ران �ت أ<�رك ���ء إ@ أن �+�ل � �� أ�7ك �2ل �: �15ل � ��9د �� ��ران أ<�ر�� ��ف اطر�ق إ��؟ �2ل 

 ��و���5 �5د���5، وإن و+د��� إذا ر+�ت إ� وأ�� �� أ�2ت ��دي ��� �و�� إ� ��7ره أو: و�� ذاك �� ��ران �2ل
�  . ذك ك ���: ���� د����5 وذھ�ت �2ل 

��ر ��� أ�ت ��� ھذا ا��ر �T5ك ����7 دا�� �رى آ<رھ� و@ �رى أو�� 5) ��و�ك أ�رھ� ار���� ���T5 دا�� : �15ل 
������1 ��� ��ول ����� و��ن �+���� T5ذا Pر�ت ���������1 �ذھب �ك ���د�� ���س، إذا ط��ت أھوت إ ��� أھوت إ

إ� +��ب ا��ر 5�ر ����� ز��� ��� ����� إ� ا��ل 5�ر ����� �T5ك ����c أر-� �ن �د�د، ������ وأ�+�رھ� 
و��و�� �د�د، T5ذا أ�ت +ز��� و�2ت �5 أرض �ن ���س +���� وأ�+�رھ� و��و�� �ن ���س، T5ن أ�ت +ز��� 

�رھ� و��و�� �ن T5 ،�-5ن أ�ت +ز��� و�2ت �5 أرض �ن ذھب +���� و�2ت �5 أرض �ن 5-� +���� وأ�+
  . وأ�+�رھ� و��و�� �ن ذھب 5��� ����� إ�ك ��م ا��ل

5��ر ��� ا���� إ� ا�رض اذھب 5��ر 5��� ��� ا���� إ� �ور �ن ذھب و�ر�5 �ن ذھب و��2 �ن ذھب � : �2ل
�ور ��� ���1ر �5 اC ��1م ���رق �5 ا��واب ا�ر��� �C(C ��75 أر��� أ�واب، و�ظر إ� �� ���در �ن 5وق ذك ا

��5�ض �5 ا�رض، وأ�� وا�د 5���ق ��� و+� ا�رض وھو ا��ل 5�رب ��� وا��راح وا��وى إ� ا�ور ���د 
�15 ��+أر�د أن أ�ظر : ل��75ه ��ك �15ل � �� ��9د 2ف ����ك 15د ا���� إ�ك ��م ھذا ا��ل وھذه ا+�� وإ��� ��زل �ن ا

ھذا ا��ك اذي �دور 5�� : 75ي ��ء ھذا اذي أرى �2ل: إ�ك ن ���ط�4 د<و�� ا�وم �� ��9د �2ل: �� �5 ا+�� �15ل
إ�� 2د ر��� �5 دار اد��� و�2ل : إ�� أر�د أن أر��� 75دور 5�� �2ل ��ض ا����ء: ا��س وا�1ر وھو ��� ار�� �2ل
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��ء �ن : م �ر�ب �15ل �: ��-�م �U��� @ ��T5 ،��د��� ��9د إ�� ���7�ك �ن ا+�� رزق 5) �ؤCرن ���� ���9 �ن ا
�5��� ھو �ذك وا��2 إذ �زل ���� : ا+�� �ؤCر ���� ��ء �ن اد��� إن م �ؤCر ���� ��ء �ن اد��� ��1 �� �1�ت �2ل

  .  ا���ر وون ���ؤؤ ا���ض��1ود �ن ��ب 5�� �C(C أ���ف ون ��ز�ر+د ا�<-ر وون ����2وت

ھذه : �� ��9د أ�� إن ھذا �ن ��رم ا+�� و�س �ن ط�ب ����� �5ر+4 �� ��9د 15د ا���� إ�ك ��م ا��ل �15ل: Cم �2ل
أ�دھ� ا�رات واJ<ر اد+�� واJ<ر +���ن �5ر+4 5ر+4 ��� ا���� إ� : ا�C(C ا�� �U�ض �5 ا�رض �� ھ� �2ل

��ران 5و+ده ��ن ��ت 5د��5 ادا�� 5ر���� 5 ���� ھوت ا��س �Uرب 2ذ5ت �� �ن +��ب ا��ر �275ل ��� ا���� إ
��ران Cم أ�2ل ��� ��9د 5��م ���� Cم  �����س أPر �ن ا�+ود ���5 �� ����� 
وأ�2م ��� �2ره �C(C، �275ل ��

ھ�ذا �+ده �5 ا��ب Cم أطرى ذك : ل � ار+ل�� ��9د �� ا���� إ�ك �ن ��م ھذا ا��ل 75<�ره ���5 أ<�ره �2: �2ل
: ��� رز�2 2د أ�ط��� �ن ا+��، و���ت أن أوCر ���� ���9 �ن اد��� �15ل: أ@ ��7ل ��� �2ل: ا���ح �5 ���� �15ل

��ء �ن ا+�� �ؤCر ���� ��ء �ن اد���، وھل رأ�ت �5 اد��� �Cل ھذا ا���ح إ��� أ��ت �U��� @9د و�� ��د2ت � 
��ران �ن ا+�� ��7ل ���� و�� �ر��� إ@ ك، -�ز و+ل-�5 أرض ��ت �5 اد��� وإ��� ھذه ا�+رة أ<ر+�� $  

�ض ��� �ده �15ل ��-�1د ر�5ت �5م �زل �طر��� �5 ���� ��� أ<ذ ���� ����� ���5 ��-�5  ����: وو 2د و�ت 
 ��ذا اذي ��ن ��ك ��ل ��� أھل اد��� �2ل أن ���د �5و ��ر�5 ھذا اذي أ<رج أ��ك �ن ا+��، أ�� إ�ك و ���ت

�+�ودك أن ���Uك ��5ن �+�وده أن ���U �275ل ��9د ��� د<ل أرض ��ر �5و �+�ودك أن ���Uك ��5ن �+�وده أن 
�  . ���U 75<�رھم ��ذا ��5ت ��9د �7رض ��ر ر��� $ ���

��� �ن داود �2ل: �د��C أ�و اط�ب �2ل: �2ل ��C�2ل:�د M��د $ �ن �� ��Cج :  �د�+��ن 2�س �ن ا �����د��C ا�ن 
��� ��ن د<ل �وم �ن أ��ر ا�+م : ��ن �د�C �2ل ���� ����� ��5ت ��ر أ�� ��رو �ن ا��ص ر-� $ 

�م و�� ذاك �2ل: �� أ��� ا���ر إن ����� ھذا ��� @ �+ري إ@ ��� �15ل: �15وا :��� �<�و �ن ھذا إذا ��ن إ�دى ��رة 
ا��ر ��د�� إ� +�ر�� ��ر ��ن أ�و��� 75ر-��� أ�و��� و+���� ����� �ن اC��ب أ5-ل �� ��ون Cم أ1���ھ� �5 ھذا 

���275وا �و��م . إن ھذا @ ��ون أ�دا �5 اA�)م وإن اA�)م ��دم �� ��ن ���2: ��رو ر-� $ ���: ا��ل �15ل 
  . �C�را ��� ھ�وا ��+)ءوا��ل @ �+ري �2�) و@ 

��ر �ن ا<ط�ب ر-� $ ��� �ذك ��5ب �أن 2د أ��ت ��ذي ��5ت : ���5 رأى ذك ��رو ر-� $ ��� ��ب إ
�������رو ر-� $  �إ�� 2د ��Cت إ�ك : وإن اA�)م ��دم �� ��ن ���2، و��ث �ط��2 �5 دا<ل ����� و��ب إ

�1��رو �ن ا��ص ر-� $ ��� �ط��2 �5 دا<ل ����� إ�ك 75 �� �5 ا��ل ���5 2دم ���ب ��ر ر-� $ ��� إ
أ<ذ ا�ط�T5 �����5 �2ذا 5��� �ن ��د $ ��ر ر-� $ ��� أ��ر ا�ؤ���ن إ� ��ل أھل ��ر أ�� ��د، T5ن ��ت 

75�1 ا�ط��2 �5 : �+ر�ك �2ل �+ر�ك 75��ل $ اوا�د ا��1ر أن -�ز و+ل-�+ري �ن ��2ك 5) �+ر، وإن ��ن $ 
ا��ل �2ل ا���ب ��وم و2د ���7 أھل ��ر �+)ء ���� ��� @ �1وم ������م 5��� إ@ ����ل ���5 أ�1 ا�ط��2 

��� وا�دة و2ط4 $ -�ز و+ل-أ���وا �وم ا���ب و2د أ+راه $  �5 ���ز و+ل- ��� ��ر ذرا- ��� ��ك ا
  . �وما�وء �ن أھل ��ر إ� ا

�  . ��� �ن آ<ر ا<�ق و��� ا�رض: و�2ل ر��� $ ���

���د $ �ن �و�ف ا+��ري و���� �ن ���م �2@: �د��C أ�و ا���س ا�روي �2ل: �2ل ��Cد �ن : �د����د��C أ�و ���د 
��� �د��C ���د �ن ا���در �ن +��ر �ن ��ر ر-: �د��C ���د �ن ���� �ن ����ن ا�ذ� �2ل: وا2د �2ل $ �

 أف أ�� ���� �����9 �5 ا��ر وأر�����9 �5 -�ز و+ل-<�ق $ :  �1ول-��� $ ���� و��م-���ت ر�ول $: �2ل
  . ا�ر 

���د $ �2ل: �د��C ا�روي �2ل: �2ل ��Cدا�� �2ل: �د�إن & : ���ت �ون �ن أ�� �داد �1ول: �د��C �وح �ن 2�س ا
��� �5 أرض-�ز و+ل-���-�� <�ف ��1ط ا��س 5��� 2وم �� ���رون أن $ ���� أر-� ��-�ء �ورھ�   .  

��د ار��ن �ن �ز�د �ن +��ر �ن ��دة : أ<�ر�� أ�� �2ل: أ<�ر�� ا���س �ن او�د �2ل: �د��C ا�روي �2ل: �2ل ��Cد�
�Cأ�� �د ����  . 9ر ا��س �5 إ�2�م وا�دأن اد��� ���� أ�2�م 5�7+وج و�7+وج �5 ��� أ�2�م و��: �ن أ�� 

: �د��C ���ن �2ل: �د��C ا�وزا�� �2ل: أ<�ر�� أ�� �2ل: أ<�ر�� ا���س �ن او�د �2ل: �د��C ا�روي �2ل: �2ل
�7+وج و�7+وج أ���ن أ���ن �5 �ل أ�� أر�����9 أف @ ���� أ�� أ�� و@ ��وت ار+ل ���م ��� ��ظر �5 ���9 

��ن �ن وده .  

�د��C ���د �ن إ�����ل ا���� : �د��C أ�و ا�1�م ��د ار��ن �ن ��د $ �ن ��د ا���م �2ل: �روي �2ل�د��C ا: �2ل
�ن أ�� �2�ل �ن ��د $ �ن ��رو ر-� $ ����� أ�� �2ل: �2ل ���+�<�1ت : �د��C أ�� �ن �ر��� �ن ��ران ا

ذ��� �5رأس ��� وا�د��� وا��ن وا�در اد��� ��� <�س �ور ��� �ورة اط�ر �رأ�� و�دره و+����� و
��و2واق و<�ف ذك : واق و<�ف واق أ�� ��1ل ��: ��ر وا��م وا+��ح ا���ن ا�راق و<�ف ا�راق أ�� ��1ل 

�ز و+ل-�ن ا��م �� @ ����� إ@ $ -�����ك :  وا+��ح ا���ر ا��د و<�ف ا��د ا��د و<�ف ا��د أ�� ��1ل 
�ز و+ل-���ك و<�ف ذك �ن ا��م �� @ ����� إ@ $ :  أ�� ��1ل ��و<�ف ���ك- � واذ�ب �ن دار ا���م إ
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  . �Uرب ا��س و�ر �� �5 اط�ر اذ�ب

�د��C ��ل �ن ���Cن �ن ا���ر�� �ن أ�� إ���ق �ن +��� �ن �U�ث �ن ا�رأة : �د��C أ�و ���� ارازي �2ل: �2ل
 �Cث 5��� ا�+ر وا���م، و�Cث ا��ور، و�Cث �2ع ���ف �س 5��� ��ت و@ ���م، ا�رض �C(C أ�واع: ���4 �2ل

  . وا<�ق �C(C ا��ك �Cث وا��ل �Cث و��9ر ا<�ق �Cث

��د ا���م �ن أ��� �ن وھب �ن ��ب ر��� $ ���� �2ل: �د��C ا�ن ا�راء �2ل: �د��C ا������ �2ل: �2ل ��Cد� :
��رة أ+زاء 5+�ل ��� آدم +زءا وا+ن ���� أ+زاء و��� آدم و�7+وج  <�ق ا-�ز و+ل-إن $  ���<�ق Cم +زأه 

و�7+وج وا+ن +زءا وا�رو��ون ���� أ+زاء، و�)��9 ا�دة +زءا و�)��9 ا�ذاب و�)��9 اU-ب +زءا و�)��9 
)��9 ا�ذاب و�)��9 اU-ب ار��� ���� أ+زاء، و��و آدم و�7+وج و�7+وج وا+ن وا�رو��ون و�)��9 ا�دة و�

و�)��9 ار��� +زءا، و<زان ا+�� ���� أ+زاء و��و آدم وا+ن وا�رو��ون و�)��9 ا�دة و�)��9 ا�ذاب 
ِو���Iو:ك �ن و�)��9 اU-ب و�)��9 ار��� و<زان ا+�� +زءا، واروح ���� أ+زاء Cم 2رأ ����م ��ب  َ ْ َ ََ َ ُ َ

ِا�روح  B �4 و2رأN ��P
ًّ�وم ��وم ا�روح وا�� َُ َ َ ُ B َ ْ َُ َ ِ َ ْ ُ ِو�� �	"م �:ود ر�ك إ? ھو و�� ھ. إ? ذ�رى �"��ر : و�2لَ َ ْ َُ َ َ َ َ َ ) َ ُ ْ َ َ َْ + + َِ ِ ِِ ُِ ََ أي ُ
��� ا<�ق ���م �+� .  

َو�� �	"م �:ود ر�ك إ? ھو  -�ز و+ل-�2ل �وف �� أ�� إ���ق �1ول $  ) َ ُ ْ َ َ َُ َ+ َِ َ ُ : �ب و�2لو2د �د���C ��دة +�وده 5-�ك �ُ
�َو�6"ق �� ? �	"�ون : �� ھذا اذي ذ�رت �5 +�وده ھ���ت 75�ن 2و ُ ْ َ َ ََ َ َُ و2د <�ق <��1 @ �����م إ@ ھو 5وق ھذا ُْ

 �����م إ@ ھو �5 ا�واء ��ن ا���ء ا<�ق ا����، و<�ق <��1 @ ����� إ@ ھو ��ت ھذا ا<�ق ا���ل، و<�ق <��1 @
� �+�4 �وم ا1���� ود آدم إ���م و+��م -�ز و+ل-أن $ : و�� @ ���م أ�Cر وأ�Cر وذ�ر وھب ر��� $ ���

و�7+وج و�7+وج وا+ن وا���ط�ن 5��و�ون ��و آدم وأھل ا���ء اد��� ���م +زءا وا�دا، و��ون أھل ���ء اد��� 
C ،أ+زاء ���7+و+�� ��و ����ط��و+��� و� ���أھل ا�رض وإ� �م �-م أھل ا���ء اد��� إ� أھل ا���ء ا��C�� وإ

 ���� �C�Cو�7+و+��، Cم �1���م �7ھل ا��C�� �+��4 �� 5��� وأھل ا�رض �+����م و+زءا وا�دا، و��ون أھل ���ء ا
�� ���5رك اذي أ��� �ددھم وأ���ءھم وأرزا�2م Cم ��� ھذا ا���ب ��� ����� ذك إ� ا���ء ا���, أ+زاء

  . وأ���رھم و2و��م و�����م و�����1م و�Cواھم

��د $ �ن ���د �ن ��1وب �2ل: �2ل ��Cأ�و ���م �2ل: �د ��Cد ا�زرق �2ل: �د�د��C او�د �ن : �د��C ھ��م �ن <�
َرب ا�	����ن  -�ز و+ل-ا�رات �ن او�د �ن �U�ث �ن ���4 �5 2ول $  ِ َ َْ B ��ن أف أ�� �����9 �5 ا��ر : �2لَ��ا

  . وأر�����9 �5 ا�ر

��د ا���م �ن أ��� �ن وھب : �د��C ا�ن ا�راء �2ل: �د��C أ�و ��� ا������ �2ل: �2ل ��Cد�-� إن -ر��� $ ���
م وا�د وإن $ & ���رك و����م اد���، ���� ����ر أف  �����C � <�ق �5 ا�رض أف أ�� �وى -�ز و+ل-�

  . ا�Aس وا+ن وا���ط�ن و�7+وج و�7+وج أر�����9 �5 ا�ر و�����9 �5 ا��ر

�ن ���ن �ن �ط�: �د��C أ�و ��ر �ن أ�� داود �2ل: �2ل �����س �ن او�د أ<�ر�� أ�� �ن ا�وزا ��C�2ل�د � :
�راة ا���� أ�Cر �ن ھذه ا���، و$ أ��م . 

  

�7<ذوا ���� �و�ظ� ���وذ�رى؛ �5ن ذك <�ق ھذه ا�رض  ھذه �ن ا��ر واJ��ت ا�� ���ت $ ���� أ�ظ�ر ا���د إ
+زء ا���ر ���دة 2د Pطت أ�Cر ا�رض، و+�ل ���� ھذا ا و+�ل ���� أ�Cرھ� ��ء ���و�� ��� ا�رض، وھو ھذه

�ذ��  ا��ء، Cم +�ل ھذا ا��ء اذي ھو ��ء ا��ر ���� أ+�+�، وأ+رى أ�-� 5و��2 أ���را اذي ھو ��رز �س ���� ھذا
�َو�� :�2ل $ ����, �����7 @ �<��ط�ن ��ر��� أو ��ر��� ا�A��ن و���1 ��� ادواب و���1 ��� ا��+�ر، وأ<�ر ��� َ 

P�� وي ا���ران ھذا �ذب /رات���ِ َ َ ٌ َ َ ْ َ ْ ٌَ ُ ْ َ َ ِ ِْ َc"� را�� وھذا� ]ٌ َ ُ َْ ٌِ َ َ ُ َ
ٌأ��ج  َ ا�رات ھو ا��و ا�ذب وا��M ا�+�ج ھو  ا�ذب ُ

M ا�د�د ا�رارة و�ل ���� ��� و+���َ�رج :ا�رض و�2ل ���� ا َ َ ��َا���ر�ن �"����ن ��: ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ََ َِ ِِ ْ ِ� �رزخ ? ����Mنْ َ ْ َ ْ َِ َ ٌ َ
و�2ل  

�َو�	ل :��� َ َ ً��ن ا���ر�ن ���زا َ ِ َ ْ َ ْ َ ْ َِ ْ ا�رات إ�  @ �<��ط ھذا ��ذا 2د ���� ا�ذبأ<�ر ���7 +�ل ��ن ا��ر�ن ��+زا  َ
  .و���� +��ب ا��M ا�+�ج، و�4 ذك @ ���زج �� و@ �<��ط �1درة $ ������

وھو اذي �<ر ا��ر �+ري ا��ك 5�� ��7ره؛ ا��ك  @ �ك أن ھذا �ن آ��ت $ ا�+��� وأ<�ر ���7 �<ر ھذا ا��ر
ا����� و�ر���� ا��س �ن +��ب إ� +��ب و����ون 5��� �� ����+ون إ��، ھذا �)  ا��ن �+ري 5وق ھذا ا��ء و���ل

َو�رى :�1د�ر $ ���� �1ول �ك ََ
َا�4"ك �وا6ر /�� و����Mوا �ن /C"� و�	"�م ���رون  ُْ َ َ ْ ْ َ َ َ َُ ْ َ ُ َ َْ + َ ُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ �+�9ب  و+�ل �5 ھذا ا��ر َُ

�َ���ري :�ن ا�<�و�2ت، و+�ل 5�� أ�-� +واھر �2ل ��� ِْ َ ِا�4"ك /�� �I�ره ِ ِ ِِ ْ َ ِ ُ ْ ُْ
�I��ُ"وا �:� ���� طر�� و���6ر�وا   ْ َ ّ ً ِْ ِْ َ َ ْ ُ ًَ َ َ ُُ ِ ِْ

��"� �:�ً َ ْ ِ ُِ ْ
 ��َ�"��و: ُ ََ َْ

 ���2 �ر5���، �ل  ���<رج �ن ا��ر +واھر وؤؤا وز�ر+د و���� �ن أ�واع �� ����� �� ��� 
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  .ذك �5 ھذا ا��ر

�� و�ن ذك ھذا ا��س ��� أ�+�رھم ودوا��م و��ر�ون ��� و����ون �� وأ�� ا��ء ا�ذب ��T5 +��� �+ل أن ���1
ا+��؛ ا��ل وا�رات  أر��� أ���ر �5 اد��� �ن :ا���ور ورد �5 �د�ث �5 ا���M أن ��ر ا��ل ا�و+ود �5

وا�1�� ��ث ��ء $ ����، ھذه  وا�رات �5 ا�راق ھ�ذا +�ء �5 ھذا ا�د�ث �5��ل �5 ��ر و���ون و+��ون
ا��ل إ� أن  Cر اذي �ر ��� �ن ھذا ار+ل اذي �ذر أن ���� ���4 �+رى�ن أ���ر ا+�� ھذا ا� ا����ر ذ�ر أ���

��Cت، ا��ل 2د ذ�ر أ�� �+ري �ن +��ل �5  ا��1 5��� -�ف و���ن أ��� ��و�� @. ��ظر �ن أ�ن ���4، و�ن أ�ن <رج
 ون 5��� ���ود��ت ����fوأن ��ك ا+��ل ��زل ����� ا��ء ا�طر، و�� ا�ودان أو 2ر�ب �ن ا+��ب ا+�و�� �ن ��ر

اذي ��زل ��� ��ك ا+��ل Cم  �ن ا��ء Cم ���ض و��زل، و@ ���4 �ن أن ��ون ذك �ن أ���ر ا+��؛ أي أن ھذا ا��ء
ا+�� أو �ن ��ء ا+�� ��� ���ء $ ���� أ+راه ������ وو  ��زل �4 ذك ا�+رى اذي ھو �+رى ا��ل أ�� �ن أ���ر

 أ�-� ا�رات � أ�-� أ���ن �+ري ���� ���� ��زل �ن ا���ء ��� أ���ن �ر����، و��ون ك��ء �و��2، و�ذ

و�+ري �4 ذك ا���ن  ����ود��ت ����f �ن �طر ا���ء اذي ھو ��ء �ذب، Cم ��د ذك ��زل �ن ��ك ا�ر����ت
  .و��ر5و�� �+ري إ� أن ��ل إ� ��ث ��ء $ ���� 5����1ه ا��س و��ر�ون

�ن ا����ر ا�� �+ر��� $ ���� �ن ��ث ���ء و5���  وP�ره ھ�ذا �C�ر �ن ا����ر ���ر د+�� أ�-� �5 ا�راقو
����د و5��� ����� MاA�)م ��  أو@ �2ل �ظ��� @ ��رف 2درھ� إ@ �ن ا���C ،��� 4م ����� أ�-� ��2 أھل ��ر ���

+�ء إ��� �+�ش �ن ا�����ن، وم  ��رو �ن ا��ص  اذي ����5ر-� $ ���، و��ن �5 أول ��د ��ر ��5ت ��ر
او2ت اذي  5د<��� �دون ��1و�� وأ��م أھ��� Cم إ��م �� أ���وا ���ن اA�)م ���م، و�� +�ء ��ن ھ��ك ��1و�� و@ ��2ل

�7<ذ +�ر�� ���� ا�رأة :  �2وا����، �� ھ� ھذه ا��دة؟ إن �ذا ا��ل ��دة ������ @ �د ��ر5و�� �2وا ��رو �ن ا��ص
 أ�و���، و������ ��) و���� وز��� و�ر�� ��� �5 ھذا ا��ء T5ذا ر���� ��� ��ر و��� ��را �ن ��ن أ�و��� و�ر-�

ھذا @ �+وز �5 اA�)م وذك ���  إن: �2ل وا���ر ����، وإذا م ���ل �و2ف ھذا ا��ل و�� أ<�روا ��رو �ن ا��ص
  .ا�ر��9 إ� ھذا ا��ء، ���5 م �وا�15م ��� ذك �و2ف +ر���� �Tذن $ � P�ر $ �1ر�� ��ذه ا�رأة����ر �1ر�� إ

وأ�-� ���ن أن ��ون ا��ط�ن � ���� �5 ذك،  أن ھذا ا��)ء وا����ن �ن $ ا��)ء ���،: و2د �1ول ��ذا؟ ا+واب
 �2ل ا+�ھ��� ي ذك ا��ء ��� ��ر�وا ��ذا ا�رك �7ن أھل ��ر���وا �+�ر �5���ط�ن �� ��ل 5���ن أن ا���ط�ن

�<�� ا��ط�ن �+راه 5����M  ���دون ا���ط�ن و���دون ذك ا��ء 5�ذ��ون � أو ��1ون 5�� ھذه ا�رأة ا�ر��9 ���
م ��1وا 5�� ا+�ر�� و2ف و��1 ��ھذا ا��ل ��-�و�� ����ون ���  @ �+ري ��� 2طرة، أھل ��ر و�+ري ���5 وا��)ء 

����رو�Cم،  �رو�Cم و��� أ�+�رھم و��� آ��رھم، و��� ��ر�ون و��� ��1ون دوا��م و��� ��1ون ��� أ�وا�م و
��م �ذك  و�� �و2ف �-رروا �ذك ��� ��دوا أن ����1وا إ� �)د أ<رى؛ �ن ��1ءھم ���Tذن $ ��� ھذا ا��ء و

��رو �ن ا��ص >��ر �ن ا ���ر ط�ب��ب إ ���� ��C��1 و��ذا ا��ر �5د�� وأ ر-� $ ��� �<�ره ��ذه ا

أ��ر  �ن ا<ط�ب ��� 2ط4 ھذه ا��دة ا+�ھ���، وأر�ل إ�� �ط�U� �2�رة ���وب 5��� �ن ��د $ ��ر و�+��
 �+ر�ك �5�7ل $ 5) ��+� �� 5�ك، وإن ��ن $ ھو اذي أ�� ��د، T5ن ��ت �+ري �ن ���ك ا�ؤ���ن إ� ��ل ��ر

ا��ط�ن،  أن ���1 ھذه ا�ط��2 �5 ذك ا��ء �5 ذك ا��ل و�� أ�1ھ� ا�1ط�ت ��ل ا��ص أ�ر ��رو �ن. أن �+ر�ك
ذرا�� ���� ز��دة ��� �� ��ن ����  وأ+رى $ ذك ا��ء وأ���وا M�� �5 ذك ا�وم، و2د ازداد +ر���� ��� ��ر

  .ا��ط�ن 2د ��ون � ���� �5 إ��1ف ��ك ا��ون ��� @ ���4 ����� @��)ء، وذك أن1��5ط�ت ��ك ا��دة ھذا �ن ا

ذك د�وا $ ���� وط��وا  ذك �C�را �ذ�رون �� 2و�� أ��م ��روا �9را و�+زوا �ن أن �در�وا ���� ا��ء ��5د �ذ�رون
���ت ��و2ف أ����� و��ن ارا5-� اذ�ن ھ��ك  �ء���ت �5 ا��� ��� و2رءوا 5��� ���5+رت ا��ون، وذ�ر �� أن ��و��

ا��)ء  إن ذك ��ب +ر����� وأ��م إذا م ����وا �و2ف +ر�����: �ذ��ون ��دھ� ���� 5�1وون �5 ��� �ل +���
ا��دة، وا�1ط4 ذك ا�رك وأ���ت ا��ون  و�� �و� ا�1ط�ت ��ك وا������، و�� ا��وت ا��و�� و��5ت ا����ء

  .ھذه ا�ز��� ���ب ��2 ا��ط�ر و��وھ� ��� ��ء $ إ� أن �Pرت ا���ه 4����5 

 ھذه ا��ون وھذه ا����ر �+ري ��7ر $، وأ�� ھو اذي ���رھ� إذا ��ء و�و���2 إذا T5ن ھذا د�ل ��� أن.. و��ل ��ل

  .��ء

  

��  ذ�ر �دد ا��م وأ:وا�

  

 ��1�> ��م أف أ��  $ وا��م ا�� �و��� 5ذ�ر �5 ھذهوأ�� �� ����� �ن �دد ا�<�و�2ت ا��ا�CJر أن $ <�ق أف 
��9(�إن ا�Aل أ�� وا�1ر : أ�� ھؤ@ء ����ون وا�1�� P�ر �����ن، �1ول �C) ا�Aس أ�� وا+ن أ�� وا���ط�ن أ�� وا

وا��ود وا-��ع  و�ذك اذ�9بأ�� وا��ز أ�� وا<�ل أ�� وا��ر أ�� واظ��ء أ�� واو�ول أ��،  أ�� وا-7ن
  .وا�7ر وا+رذ واو�ر و�� أ����� وا��ود و�� أ�����، و�ذك أ�-� ا��ود ا�<رى ���ر�ب وا�ر�وع

أ�� واUراب أ�� وا�1ر أ�� وا��زي أ�� وأ���ه ذك، و�ذك اط�ور  �ذك أ�-� اط�ور ا��ور أ�� وا��1ب
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أن ھذه  أ�� واذ��ب أ�� وا��ل أ�� وأ���ه ذك، وھ�ذا أ�-� دواب ا��ر ����و��وھ� ا��وض  ا�U�رة وا��رات
��� ا�رض،  ادواب واط�ور ا�� �5 ا�ر ذ�روا أ��� أر�����9، أر�����9 أ�� �ن اط�ور ���� ��و�ن ا��رات ا

�9 أ�� ���� �� ھو ���ر و���� �� ھو ا��ر 5ذ�ر ��� ����م أ��� ���� وإذا أ1�ت �5 ا��ء ���ت أر�����9 أ�� وأ�� دواب
  .�U�ر

���ر ا���1 و��1 �5 �ط�� و�4 ذك ��1 م ����ر ���  �وت 2د �ر ��� أن �ن ادواب ادا�� ا�� ا��1ت ��� $ �و�س
�ظ��� �ظم وم ��+رح ��� +�د ��� �دل ���.  

��ر ���7 +�ل أو �C� ��7�ب ر�ل ��1 ���� ا����� ا�� :و�ذك ا�وت ا���ر اذي �ر ��� واذي أ�1ه ا��ر ��1ل 
�9��C(C ��7ون ��� ��را وھم�را و�زودوا ���، @ �ك أن ھذا ����9 ��1وه إ@ ���م  2د أ����م و���م ا+وع �C�را و

،��ظ�� �� ھ� �� ��� �ن <�ق $ ������ و��� ����ظ�� ھذه ا�<�و�2ت و ������� وھ�ذا أ�-� �Cر��� @ �� د�ل 
���ھد أن ا-��دع �<رج إ� ��طf ا��ر Cم ��د ذك ���Uس  إ@ $ ��Uرا و���را ���� �� 2د �<رج و���ش �5 ا�ر

���ت  ا�ر و@ �5 ا��ر، �ن آ��ت $ ادواب ا�<رى ����ك و��وھ� إذا أ<ر+ت �ن ا��ء �5 ا��ء و@ ��وت @ �5
���وا��ت ا�ر�� ا�A��ن وا�1ر وا�Uم و��وھ�،  ذي ��ون �� ���ز� ا��س اذي2وا�� �ن ����� �ذك ا��ء؛ ���� ھو ا

��� 5وق ا�رض ھذه ����س �ن ھذا ا�واء اذي ھو.  

�5 أ+وا��5 5��ون �Uذاء �� �5ذه �ن �+�9ب <�ق $ �ن آ��ت  وأ�� ��ك ادواب ا��ر�� ���T5 ����س ����ء �د<ل ا��ء
ادواب  �5b ا�ر و��وت �5 ا��ر وھذه ���ش �5 ا��ر و��وت �5 ا�ر، و��ر �ل رز�2 ھذه �ش$ أن +�ل ھذه ��

��ون ا��ء P�ر ��ف، و���ن أن �C�را  �� Pذاؤھ�؟ �س Pذاؤھ� ھو �+رد ا��ء 15د, ا�� �5 ا��ر @ �د �� �ن Pذاء
أن ا��ر ��وت 5�� دواب �C�رة وأ�ن �ذھب ��ك ����، و�ن ��روف  ���� Pذاؤھ� ھو ا��ء @ ��Uذى ��� P�ره ���ش

$ ھذا  ���وم أ��� �����7 ا�<ر أي دواب ا��ر ��7ل ��-�� ��-� +�ل. �C� 4ر��� و�4 �وادھ� ادواب ا�� ��وت 5��
و ِادواب وھذا �ن ��م $ ���� ا��ر ���� �د�د ا��و�� ��� @ ���ن و@ ��ون <�9�� ��Cرة �� ��وت 5�� �ن ��� 

5���، إذا أ5 �1�� �C) +�ل و��ت ا+�ل Cم أ<رج @ �و+د � ارا��9  ��ت 5�� ��ء �ن دواب ا�ر �� أ��ن و@ �U�ر
+��وا ���� ھذا  و�ذك ���ھد أن ا��س إذا ��ن ���م �م �2ل و+ود اC)+�ت. إذا ��ت �5 <�رج ا��ر ا�� ��ون 5��

U�� ن أن�ا��ر ���ظ ا��وم و��وھ� �ن ا�U�ر و�ن  �ر ر���؛ �ن ا��و�� ا�� ���و��ا��M ��� ���ظ� و���ظ� 
  .ا���ن

�ز و+ل-$  T5ن آ��ت.. و��ل ��ل-��رز�2   �ظ��� ����� ���ده وأ�رھم أن ����روا و����روا أ�� ������ +�ل 
�ْو�� �ن :و�<ر �� رز�2 �2ل $ ��� ِ َ َ  ��َدا�� /. ا�رض إ? �"� � رز  َ ْ +ُ ْ ِ ِ + َ + ِْ ِ َ ِ ٍ َو�	"م ����رھ�َ + ْ ُ ْ َ ََ َ ُ َ ��َو���ود� َ ْ ْ ُ ََ َ

 . ���� َ َ َ
 

َأ��:� ط�P	�ن ِ ِ َ َ َْ َ
5��� ���ة ������� وإن  �وھ� +�ل $ ���� 5��� إ����� و+�ل�5ل ذك د�ل ��� أن ھذه ا+��دات و� 

  .���ت �5 اظ�ھر @ �ر�� 5���

���Cا��  ا���ت @ �ك أن 5�� ���ة T5ن ا��س �1وون ھذه �+رة ���، وھذه �+رة ���� �5��� ھ� و�ذك ا1�م ا
�����ت ا<���ر��؛ و�+ل ذك @  ة و�ن ������������ و�ز�د و��Cر و�ورق و��ري 5��� ا��ء ��5ون 5��� ھذه ا ��2��

���7 إ��� �ن �1ط��� ��7س أو ���+ل و@ ��7م و@ �����، و�ن +�ل  ��7م ��+وع و@ ��ظ�7 و@ ��7م ��-رب ����
���5 ���� $ ���� �َ��ف :���ة ������� وأ<�ر �7ن ا�رض ا����� ��ون ��� ��� �5 2و ْ ْ���. ا�رض �	د �و َ َ ْ َ َ ْ ْ َُ َ ْ ِ���َ ِ 

َ��ف ا�ظر ْ َ ��َ���. ا�رض �	د �و� ْ َ ْ َ َ ْ ْ ُِ َ َ ْ   .ه ا�����ت5��� أ�واع ھذ �5و��� �و��� ����� و������ �و��� ���ز <-راء ِ

�، �T5ك ���ھد ا�رض ����� ����2 �س 5��� أ�� ���ت و@ أ��  و@ �ك أن و+ود ھذه ا�����ت آ�� �ن آ��ت $���
�����ٍ���ء :ا��ء �ن ا���ء ��5�رب ذك ا��ء T5ذا ��ر��� أ<ر+ت أ�وا�� �ن ا���ت �1ول ���� <-رة ��زل  َ َ

 

ِأ:ز�:�ه �ن ا����ء َ + َُ ِ َ َ ْْ َ
ھذا ا���ت، و���ھد  ���� ��ء ا�طر M���5 ا�رض �<-رة ���� ��د أ��م �<-ر و��ون 5��� 

M9رواوا����ل وا�Pراب وازھور وا��Cر؛ ��� �� ھو  أ�-� أ�� �<��ف ا��واع �<��ف ازھور واط�وم وا�وان وا
و��� �� ھو �+ر �2�ر، و��� �� �س ��+ر و��� ���د و����ط ���  ر �ر��4 ��� ا�رض �دة أ���ر،�+ر ���

و��� ��  ���ت �U�ر @ ��ون � أطراف ���د ��� �� ھو Pذاء (���ن، و��� �� ھو Pذاء �ط�ور، ا�رض، و��� �� ھو
� 5�� ���� ن ��ون &ھو Pذاء ����9م و�� أ��� ذك، و�س ��� ��ء ��ث �ل ��� @ �د أ���.  

��(� :وا-�� ��� إ����9 ا�رض ��د �و��� ��� �5 2ول $ ���� 5ذك �) �ك آ�� �ن آ��ت $ ���� ��ث +��� 

�ُ ًا�ذي �ر�ل ا�ر��ح /��Aر ����� + َ َ ُ َ َ ) ْ ُِ ِ ُِ َ ُ +
 ���+ َإذا أ "ت � َ ْ + َ ََ �:�ه ��"د ��ت /I:ز�:� ��ِ� ?��A ����ِ ٍ ٍ ِ ِِ َ َ ْ َْ َ ًَ َ ْ َ) َ َ ُ ُ ً (ا���ء /6Iر�:� �� �ن �ل  َ ُ َ ْْ ِ ِ ِ ْ َ َ ََ َ ْ

َا�A�رات �ذ�ك :6رج ا��و�� ْ ُ َْ َ ُ َ َْ ِ َ ِ َِ +
َ�	"�م �ذ�رون  ُ َ+ َ َُ ْ + َ

�و���   ���� ���7 ھ�ذا �<رج ا�و�� إذا ��ن ���� ھذه ا�رض ��دأ<�ر 
اد@@ت ��� إ��دة ا�و�� وإ����9م  ��T5 ������ �2در ��� أن ���د ا�و�� ��د �و��م أ���ء، 5+�ل إ���ء ا�رض �ن

َأ��س ا���ت ��د أن ��ن �د�� �<��1 $ و����� ��د أن ��و�وا �را�� و�ظ���، �5ذك أ�-� ھذا ْ َ َ �َذ�ك � َِ َ ْ�در �"� أن ِ َ َ َ ٍ ِ
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َ���. ا��و�� ْ َ َ ْ ُْ ِ .  

 ا�����ت 5���ت ا�<ل �5 �)د و@ ���ت �5 ا�<رى، و�ذك أ�-� ا��ب ���ت �5 �41 ���ھد أن �ل ��دة �� ������� �ن

أ�واع ا��)ف و��  � أرض دون أرض، و�ذك أ�واع ا�وا�� وأ�واع ا<-روات و�ذكدون �41، از��ون ���ت 5
��� أن $ ���� أ�ط� �ل ��ء <�C �1م ھدى،  أ����� ����ب ھذا �5 ��د و@ ����ب �5 آ<ر، @ �ك أن ھذا د�ل

  .ا��1ء وا���ة �5 ھذه اد���أرزا�2م و2در آ+��م وأ�ط�ھم �� �����ون �� �ن  وأ�� 2در ��1د�ر ا<)9ق وأ�� 2در

ث اذي ھو ا�� اذي 5�� ���ة و�ر�� ا<���ر��، �5و �ل�Cدا�� �دب ��� ا�رض ����ل $ ���� �رز��2  وأ�� ا1�م ا
�ْو��Iن :�1ول $ ��� ) ََ َ

ْ�ن دا�� ? ���ل رز �� � �رز �� وإ���م  ُُ ُ ْ َ+ َ َ ْ َ َ ْ +ِ ُ َُ + ِ ِ ٍ َِ َ ھذه ادواب ا�� �دب ���  أ<�ر ���� �7ن ْ
ْو�� �ن :و�1ول ���� ا�رض أ��� �ن ا��وا��ت ا�� ���ل $ ���� �رز��2 ِ َ َ  ��َدا�� /. ا�رض إ? �"� � رز  َ ْ +ُ ْ ِ ِ + َ + ِْ ِ َ ِ ٍ َ

َو�	"م ����رھ� + ْ ُ ْ َ ََ َ ُ َ ��َو���ود� َ ْ ْ ُ ََ َ
 �ْو�� �ن :و�1ول ��� ِ َ ٌدا�� /. ا�رض و? ط�Pر �ط�ر ��:���� إ? أ�م َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ +ُ + َ ِْ ِِ ِ ِ ِ ٍَ ٍ َ ِ َ ْأ����Aم َ ُ ُ َ ْ �5ذه  َ

ط���� ��واد و�����ل، و�ل دا�� ��رف �����  ا���ر�� ھ� <�ق $ <���1 وأو+دھ� ��� ��ء Cم +���� �نا��وا��ت 
�5ط�ور أ���ل وأ+��س ���� ا���ر وا�U�ر؛  و�7ف +���� و@ ����� وا�دة ���<رى �ل ���� $ ��1�> ��� ����

��ل وازرا�5 وا����� و �5���ر ������ (C� ذي ھو��واد و�����ل و@ �����  ا�Aل و�� أ����� 2در $ ���� أ���ا
�� @ ��د ا���2 إ@ �� ���U� ���C�رھ�، 5) ���ن أن ��د ا���ر Cورا أو ���را أو 5ر��،�Cل ��د أ��Aل ا�.  

���� +�س  �����ن و�لا�Aل أ+��س ا�راب وا�<��� ا�<�� ھو اذي � , أ+��س ا�1ر وا+وا��س ا�1ر, و�ذك ا�1ر
�ز @ ���ن أن���5�<�� ��د ���C وا�راب ��د ����C، و�ذك �C) ا-7ن وا  �+����زو ا��س ��� ا��+� و@ أن ��د ا

� ���� أو ��زا، +�ل $ ���� �) ���ل��� �ِا�ذي :إ� ���� وإ� +��� ھذا ���� 2و +أ�ط� �ل �.ء 6"�� Aم  + +ُ َ َُ ْ َ َ ٍُ ْ ْ َ

َھدى �� و+ودھ� و�� ��ون �� ������ �5رP��� ��5ذ�� ا�� �������  ھداھ� �� ��ون �� �� ��ون: �1ول ��ض ا����ء َ
ا���ش T5ن  7ن ���أ�����، و�ذك أ�-� ��دي اذ�ور ����� إ�1ح ا��Aث إذا د<�ت ا��Aث �ن ا- �ن ا��)ف و��

���ذ�ر �4 أ��� �5 اظ�ھر ���و��، أ�ت �C)  ا��ش ��رف ا��ش �ن ا��+�، و�ذا @ ��زو ��� ��ش ���C @ ��زو 
��� �د �واء �1�>5رأ���� �5 اظ�ھر ھل ���ز و�1ول ھذا ذ�ر وھذا أ��C @ ���ز ذك إ@  و رأ�ت ���� و��+� �5 ا

وا�ون و�� أ���  �، و�ن اذ�ر ���ز ذ�ورھ� �ن إ����C ��رف ذك إ�� ��را��9 وإ�� ����لأو ��7ل ��� ��د �� ������
  .ذك

�ِا�ذي :@ �ك أن ھذا �ن آ��ت $ ���� ھذا ���� 2و َأ�ط� �ل �.ء 6"�� Aم ھدى + َ + +ُ َ َُ ْ َ َ ٍُ ْ ْ -� 2در $ �� �ذك أ� َ
+إ? :���� 2و� أرزا��2 وأ2وا��� ھذا ِ ��َ�"� � رز  َُ ْ ِ ِ + َ

وھ�ذا أ�-� �1�� ا��وا��ت، ��روف �C) أن ھذه اط�ور  
�5���5�ر ��ل ظ�ھر وھ�� ��ل ������C ط�9ر ��1ل ا�U�رة أ���ل وأ�واع���1ر���،  ا��رة و�ذك أ���ل أ<رى:  

وإ��� �<�ص ���C��T ا�� �������، �1د�ر �ن $  1�5ول ھل ذ�ور ا��ر �M1�� (C ذ�ور ا���5�ر ��M1 ا��Aث؟ @ �����1
�ل و�C�را �� �<��ط اAوز واد+�ج وا�ط و�� أ���� و�4 ذك �ل ���ل إ� ���� و ���� ��� ��وا+د ��وا+د ��� ھ�،

ِا�ذي ��C��T ذ�وره �<�ص ����Aث ا�� ھ� �ن +���� @ �ك أن ھذا ��د�ق ��ذا ا1ول �<�ص +  ��ُأ�ط� �ل �.ء 6" َ َْ َ َ ٍُ ْ ْ+ َ

Aَم ھدى َ + ن اذي ���م ��-� ��-� إ��� ������� ������ ��ت �Cل ا�A�� أ���� ������ ھذا ��طر���، وم ��ن ھ��ك �ن ُ
�ر5ت �� ������� �ن ا�����ت و�ن ا��وب و�� أ����� ���طرة 5طرھ� $ ��� ����.  

ھذه اط�ور ا�U�رة  أ�-� �ل ا��وا��ت ا�U�رة وا���رة ��� �C) ا��ل واذر وا��وض، و�� ����� �ن و�ذك
�آ<ر، �ل �ل ���ل إ� ���� و��رف ذ�ورھ� �ن   ��ض و@ ���ل إ� +�سواذ��ب و��وه ھذه ���� ��-�� ���ل إ

،�Cراد ذ�ورا وإ��+Cم إن $ ���� +�ل اذ�ور �1در ا��Aث إذا �ظر�� @ �+د ذ�را إ@ و�و+د �  إ����C، ���ھد �C) ا
�Cو@ �+د ذ�را أ� ،�Cأ� ���م �+د   ���ز@إذا أراد $ أ��� ��واد ��T5 ��زو أو �ر�ب �ل ذ�ر  �Cو@ أ� �C+د أ��م 

ذك أ���� ��ف ��واد؛ أ�م ھذا ا+راد أن �Uرس ذ���� �5  ذ�را ��� ���ل ھذا ا�واد ��M1 ذ�ورھ� إ��C ��Cم ��د
ا�U�ر اذي �5 ذ���� �5 ��س �ن ��� ��ء ر2�ق �<��� و�دھ�� و���1 �5 ا�رض  ا�رض، وأن ���1 ھذا ا�ب

���ر و���ت �  ن ��ب و���ر Cم �<رج ���� و�دب ��� ا�رض وھو �� ���� ��د��ء، Cم ��د ذك��� إ� أ و��Uل
��د�� �C) ا-ب ا��روف ���ض ��-� ،�Cم أ��� $ أن ا���C ���ر ��-�� Cم �د��5  ا�+��� ھذا إ��م �ن $ ���

��� أن ���ر ����� إ� أن ��ل إ� ذك ا��ض، وإذا 15س 5�� و<رج -���� أ� ��راب ������ وإذا +�ء او2ت اذي 2د
��د ��د ذك �ل إذا أ<ر+�� ��T5 �دب ��� ا�رض و����ر ھو 2د <رج ��و�ط�م ��7ل  �ن ��-� -���� �U�رة و�س 

���� ��U�و ����  .�ن ا�����ت و����ر 

 وأ<ذ 5را<�� 5راخ �U�رة و�� أن ر+) +�ء إ� ��رة: ا��ن ��� �5 +��4 ا��ول �5 �د�ث ذ�ره ��ض أھل
���� و��م ��� $-+���� �5 ������ 5رأ�� ا�م وأ<ذت ����� ����� +�ء ���ك ا�راخ إ� ا��� أ<ذھ�-����رف ا -

أ�� ���5 ��ر : �ن 5+4 ھذه ا��رة �5 5را<�� �15ل ار+ل : أن ھذا اط�ر 2د 5+4 �5 5را<� �15ل-��� $ ���� و��م
أ�ره  �U�رة +��ت ا�م �دور �و�� وو�2ت ����� �ن ر����� ��� ���5 رأى ھذه ار��� ��د ذك إذا ھ���ك ا�راخ و
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إ��� �� دا�ت ھذه ا��Uر م ���ت م  ھذه اط�ور �ر�م ��Uرھ� �� دا�ت ����+� �7ن �رد 5را<�� �ن ��ث أ<ذھ�
 أن ���U ����� وأن ���ل 2و��� ������ أ��� T5ذا ط�رت وا��ط��ت ���ت ر���� و@ أ+����� و@ ���ط�4 أن �ط�ر،

�� �� دا�ت �U�رة وا���Uت �U�رھ� ر��� �  .�ن $ ���

�C) ا�Uم �ر-4 أط���� �� دا�ت ��Uرا و���و �����، و�ذك ا�1ر وا��ر  و�ذك أ�-� ���ھد ھذا �5 ا��وا��ت
����� ������ و���م  �7ل ���� ��د ذك، �ل ا��ل أ���و��وھ� T5ذا ا���Uت ��ك ار+�ل وا�ط��ل ���T5 @ � وا�Aل

�5 ���� $ ����+ ���2وب ھذه ا��وا��ت �دل ��� أ�� ������ �� أ-�ع ���9  �7و@دھ� اJ<ر�ن، وھ�ذا ھذه ار��� ا
 �� �1ومو+�ل �م ھذا ارزق اذي 2دره و-��� وأ�م �ل �وع �ن ا��وا��ت ا���  �ن <��1 وأ�� <�ق ھذا ا<�ق

  .������ و�� �1�م أوده

�ظ�� �ن أو+د ��� �ذك و<��1، ��5ذا 2د ذ�ر ا����ء أن ھذه ا�<�و�2ت @ ����  �ل ذك آ�� و��رة �ظ��� دا
��ور أو  �C) اط�ور ����ر 2��� �ن ا�2��م �U�رھ� و���رھ�، �U�رھ� ����وض، و���رھ� �ددھ� إ@ $، ����5��

�رف رز�2 و�رف 2و�� وأ�ط�ه $  �ور ا���رة ا�� ���1ل و�ط�ر، وھ� أ���ل وأ�واع و�ل 2د�� أ����� �ن اط
@ ���� ارزق  ���� �� ���1ت �� ���ث إ�ك @ ���ھده ��وت +و ����ھد ذرة ���ت �ن ا+�د وا+وع ���ر $ ���

  أو ��را أو ����1 ��ت �ن ا+�د، +�ل $أ�-� ��و-� ���ت �ن ا+�د و@ ���ھد Pرا�� اذي ���� ��، و@ ���ھد

����ا�� ������� �ن ��رات ا���وات،  ���� رز��2 �1در 2و��� و+�ل �� ا��ر�5 �� �1و���، C� ��5) ��م را��9 ا
��ن اذ��ب و��ن اذر و��ن ا���5�ر �4  وإذا ����� +�ءت إ���، �ذك أ�-� ا��ر ���� 2وة (C� ر ���ھد��

ا�A��ن ���ر ا����ء ا�U�رة �ن ����5 ���دة، وھ�ذا أ�-� ��رف 2و��� و��  � �<رق �� @ �<ر�2 ��ن�Uرھ
واA�ل وا���ل  و�ذك أ�-� ا��وا��ت ا�ر�� او�وش و��وھ� اظ��ء واو�ول و��ر او�ش و�1ر او�ش �������،

��A�5 ��ر���5 أن ا ����ط�دھ� و������1 أ�ط�ھ� $ ���� 2وة ا��ر  �نوا�روى، وأ�واع ھذه ا��ود +�ل $ 
  .��+ز ا�A��ن أن �در��� و2وة ا��� ���ث إ��� ���� �C�را

���� $ ������ف ���ش ���م ا����ء ��� ذك وأط�وا و���وا أن ھذه �ن آ��ت $  و�ذك أ�-� +��4 ا��وا��ت أ
��ء ��� 5�� ���ة  ��م 5�� ��� ا��وا��ت وأ�����9 ��� ا����1 �ل��) ���ة ا��وان) ���ب �د��ري ���� ���5ك

��� أ�����9 و��� أ����� وأ+����� وأ�وا���، وھ��ك  أ�-� ����م 5��) ا��وان(���ب  ���1رة، و�ذك ���2 �+��ظ
ا��وا��ت  ور و�������م 5�� ��� ا�<�و�2ت ��� ا�����ت و��� اط� �1زو���) ا�<�و�2ت �+�9ب(أ�-� ���ب ا��� 

��� أن ��  ا�ر�� و�� أ�����، و���م 5�� أ�-� ��� ا�A��ن و��ن �� 5�� �ن �+�ب ��4 �� �5ل ھذه آ��ت دا��� $
�1 وأ��� م �و+د ������>.  

ھذه ط��49 ^ا<�ق و���رون ������ و�د�ون أن  و�4 ھذه اJ��ت وھذه ا�+�9ب T5ن ھ��ك ط���9 وھم ا�)��� ���رون �دء
ط���� و���ون �� 5��� �ن اJ��ت وا�+�9ب؛ و�+ل ذك أورد ا�ن �C�ر وأن �س ھ��ك �ن أو+دھ� وإ��� و+دت�� 

ْأ��� ا�:�س ا��دوا ر��م ا�ذي 6"��م وا�ذ�ن �ن َ�� :$ ��د ����ر 2ول $ ���� ر��� َ ُِ ِ ِ+ َ +َ + َ ُ ْ ُ َ Bْ ُُ َ ُ +َ َ
ِ �"�م �	"�م ���ون ا�ذي   ِ+ + ََ ُ َ+ َ ُ ُْ َْ َ�	ل ْ َ َ

ً��م ا�رض /را�� َُ َ ِْ َ ْ َوا����ء �:�ء وأ:زل �ن ا����ء ��ء /6Iرج �� �ن َُ َِ ِ ِِ َِ َ ً َ َ + َ ً َ َ + َْ َ ْ ََ ََ ِ ْا�A�رات رز � ��م َ ُ َْ ً +ِ ِ َ َ  ��� �5ذ�ر أن �5 ھذه أد
ق و�>ا���9 آ�Cرا �دل ��� ا����رھم ��� �5 ھذا او+ود و�� �5 ھذا ا�ون �ن  ��� ���ل 2در��، وذ�ر �نو+ود ا

4 $ ���� ��� �5 2و� اJ��ت�� ��� �Nَ:= :و�+�9ب ا�<�و�2ت ادا ٍ� ا�ذي أ��ن �ل �.ء ُْ ْ َ ُ ْ+ َ َ َ ِ + ِ ���� ھذا ��4  +
���� �َھذا :$، و��� �5 2و 6ِ"ق � /Iرو:. ��ذا 6"ق ا�ذ�ن �ن دو:� َ ِ ِ ِ ُِ ْ َ + َ َْ َُ ََ ََ ُ َ ِ ھو �و��د ار�و��� �1ر ��  �5ذا ا�وع اذي +

  1ول ا�ن ا���ز�ل ��2ل وإ��� �+�ده ا����دون وذك �

 أم �ـ�ف �ـ��ـده ا��ـ��ـد  /وا���ـ� ��ف �	Nـ� ا�Lـ� 

 �ــدل �"ــ� أ:ــ� وا�ـد  و/ـ. �ـل �ـ.ء �ـ� آ�ـ� 

 و��ــ��:ـ� أ�ــدا �ـ�ھـد  و�"ــ� /ـ. �ـل ��ر�ـ�ـ� 

� وأ��7ھ�، وأن ا�و+ودات و+دھ� آ��ت ود@@ت ��� 2درة �ن أو+دھ ���� أن �ن ��7ل ھذه ا�ر��ت و��7ل ھذه
�1و�م و���دوا ھذا  وادھر��ن وا��و���ن وا��ط��ن أ��م <��وا ا�1ول و<��وا ا��1ول وأ��م ���دوا اط���9��ن

ق�>����ر 5طر�� ���ث أن ا�طر ا����� وا�1ول  او+ود، وإذا ��ن �ذك T5ن ا2Aرار 5طري ا2Aرار �و+ود ا
  .ا���1��� �1ر ��ذا ا�وع

  


�م��  �ظ� � �	��� �ل ذ�ره 6"�� ��ن /را;� �ن 6"

  

  ��م $ ار��ن ار��م 

��ن وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ� و���� أ+���ن��  . ا��د & رب ا
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�  : �2ل ر��� $ ���

  . �)�ظ� $ ���� +ل ذ�ره <��1 ��ن 5را�P �ن <��1م

��د ا���م �ن ��د ا���م �ن أ��� �ن وھب : �د��C ا�ن ا�راء �2ل: ���د ا������ �2ل�د��C أ��د �ن : �2ل ��Cد�
�� 5رغ �ن <��1 �ظر إ��م ��� و+� ا�رض ��ذر �15ل-�ز و+ل-إن $ : ر��� $ ���� �2ل  : �إ�� أ�� $ @ إ

�ري أ��دك ��� <��1ك �1و�� وأ��Cك ��ن أ��1 إ@ أ�� <��1ك �1و��، وأ���1ك ������ ��� ��7�ك 2-��9 و���د أ
و�دي، T5ن ا��ك وا<�ود @ ��ق إ@ �، أد�و <��1 +زا�9 وأ+���م 1-��9 �و�9ذ ���ر أ�دا�9 و���7 و�دي 

�� ��ن ��دھ� دو��Jو��رأ ا �����1وب �ن <و�5 و�<ف ا�2دام �ن ھ  . و�+ل ا

��د ا���م �ن أ��� �ن وھب ر��� $ ���� �2ل: ن ا�راء �2ل�د��C ا�: �د��C أ�و ��� ا������ �2ل: و�2ل ��Cد� :
�� <�ق <��1 �ظ �ظ� 5ر+ف �ن 2وا�ده Cم �ظ �ظ� أ<رى ��5د أن �زول �ن ����� Cم  �إن $ ���رك و���

و�9ذ ��ر�5 @ �ظ �ظ� أ<رى ��5د أن ��د �ن <و�5، وإ��� �5ل ذك ��ر�5 ���� و����� ر�و���� �5ر�5 ا<�ق �
� أن ���ره ��دھ� أ�دا، وذل � ا<�ق �و�9ذ ذ@ @ ����U أن ���زه ��دھ� أ�دا ود<�� �ن ا<وف �و�9ذ <وف @  �U���
 ���5 �Cر�5 ورا��� أن �����ف ��� ��دھ� أ�دا Cم ��رت ��ك ا �U��� @ و�9ذ 2رارا� ������ ��<رج ��� أ�دا، وأ2ر 

  .  إ� �وم ا1������ون �ن ا��ل ��د ذك

�� 5رغ �ن <��1 �وم ا+��� أ�2ل ��� ا�)م �وم ا��ت �5دح ���� -�ز و+ل-وذ�ر وھب ر��� $ ���� أن $  -

�ز و+ل- � ��� ھو أھ�� �5د��� وذ�ر �ظ��� و+�رو�� و��ر��ءه و+)� و��ط��� و2در�� و���� ور�و����، ��75ت 
و�ن أ+ل ذك +�ل �وم ا��ت ��دا �ھل ا�وراة �ذ�رو�� و����و�� �ل ��ء وأطرق �ل ��ء �ن <و�5، 

و��ظ�و�� و���ون � و�ن أ+ل ذك أ�رھم أن ���رPوا � و��رPوا � أھ��م و@ ��ون �م �5 ذك ا�وم ��ل إ@ 
�وم ا��ت  �ر�� �ن -�ز و+ل- ذ�ره و�)�� و������، �5م ��ن �5 ذك از��ن �وم �ن أ��م اد��� أ�ظم ��د $ 

 ��A�)م 75زم �� أھ�� �5<��ر �م ا+��� �5�س أ�� �ن ا��م -�ز و+ل-��� 5رغ 5�� �ن +��4 <��1 ��� +�ء $ 
  .  5-) �ن ھذه ا���-�ز و+ل-أ�ظم ��د $ 

إ�� أ�� $ : وذ�ر وھب ر��� $ ���� إن $ ���رك و���� أ�2ل ��� ا�)م �وم ا��ت ��ن 5رغ �ن <��1 �2ل: �2ل
@ إ� إ@ أ�� ذو ا�رش ا�+�د وا���Cل ا���، إ�� أ�� $ @ إ� إ@ أ�� ذو ار��� اوا��� وا����ء ا����، إ�� أ�� 
$ @ إ� إ@ أ�� ذو ا�ن واطول واJ@ء وا��ر��ء، إ�� أ�� $ @ إ� إ@ أ�� �د�4 ا���وات وا�رض و�� 5��ن و�1�م 

���وات وا�رض و�� 5��ن و+��ر ا���وات وا�رض و�� 5��ن، �Fت �ل ��ء �ظ��� و�2رت �ل ��ء ����� ا
وأ��طت ��ل ��ء 2در�� وأ��� �ل ��ء ���� وو��ت �ل ��ء ر���� و��c �ل ��ء ط�� وأ��5 �ل ��ء 

�س �5 ا���وات وا�رض  ��T5 ����� ر5وا�إ@ أ�� و<�ق @ �1وم و@ �دوم طول �����، ��75 $ �� ���ر ا<)9ق �5
إ@ �� ���1ب �5 �2-�� و���ش �5 رز�2 و����� و�و�� و��1ؤه و��5ؤه ��دي، و�س � �<�ص و@ ��+P 7�ري وو 

� @ �����1 ذك ��ء و@ �ز�د�� و@ ��د�� 15ره و@ ��ر��C، أ�� �� ����<��ت ��� إذا د�ر ��� وإذا ��ت 
ت ���� و�زة ��ط��� و�رھ�ن �وري و�ر و�د�� و2وة �و�دي و��� �ط�� و��و ���Uن ����Uء ��� �5 +�رو

��ء <���1 أن ���ر�� و@  �U��� س������ و�ظ�� ����، 5) ��ء ����1C و@ إ� P�ري و@ ��ء ��د�� و
��ر�� �ن ����ر�� و@ ���ذ�� و@ �<رج �ن 2در�� و@ �ر�م �2-�� و@ �����ف �ن ���د�� و@ ��دل ��، و��ف �

ق و@ رازق و@ ���ث و@ وارث �> �+���� �وم <���1 ��� ��ر��5 أم ��ف ����ر�� �ن 2د �2ر�� ����� �5�س 
P�ري، أم ��ف ���ز�� �ن ������ ��دي أم ��ف ��دل �� �ن أ��5 ��ره وأ�1م +��� وأ�1ص ���1 و2و�� وأ�و�5 

  . ���� وأ<��1 وأھر�� 5) ����4

�ق و@ وارث P�ري، أم ��ف �����ف �ن �> ���د�� ��دي وا�ن ��دي وا�ن أ��� و���� وطوع �دي، @ ����ب إ
 �� �� إT5 ط�����رة �ن ���ر، وھ�� ���� ���أم ��ف ���د �ن دو�� �ن �<��1 اد��� و���� أ+�� ا<�)ف ا��ل وا

��و وا��Uرة �ن ا���Uر�� أ�Pر أھل ا�وت وا���ء إ� @ إ� P�ري ��T5 ���ت ار��� ��� ���� و2-�ت ا
اذ�وب +���� �U�رھ� و���رھ� و@ ���ر ��� ذك و@ ����ظ��� 5) ��1وا �7�د��م و@ ��1طوا �ن ر����، T5ن 

ر���� ��1ت P-�� و<زا9ن ا<�ر ���� ��دي، م أ<�ق ���9 ��� <�1ت ��+� ���ت �� إ��، و�ن ���ن �� 2در�� 
 و��ظر ا��ظرون �5 ���� و�د��ر ���� و�د�ن ا<)9ق ���� �ز�� و���M ا<�ق ��� و��رف �� ا��ظر�ن ����

  .  �5 أر-� و�� <�وا �� �ن ا��م-�ز و+ل-���دي و��ن او+وه ���� و+�� �� ذ�ر �ن ���د $

���س ادوري �2ل: �د��C أ�و ��ر أ��د �ن ���د �ن ��1وب �2ل: �2ل ��Cن : �د�ن ��� ���� ��Cن : �2ل�د� ��� ��Cد�
���دا �ن وراء ا��دس -�ز و+ل-إن &: �1ول- ر��� $ ���� -�د��C ا�1�م �ن �)م �2ل ���ت ا���� : ��Cت �2ل 

 @ �-����ه �<�وق ر-را-�م ادر وا��2وت، +���م اذھب وا ���� ����� و��ن ا��دس �� �رون أن $ ���
�م �+ر ��� أ�وا��م �� �Cر ھ� ط����م و�+ر �� أوراق �راض ھ� ��رCون و@ �زر�ون و@ ����ون (�� 

����م .  

�د��C أ�و ا��ود ا�-ر �ن : �د��C ���د �ن ز�+و�� �2ل: �د��C أ��د �ن إ�راھ�م �ن +��ر �ن ��ر ا+��ل �2ل: �2ل
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�ن ��د ار��ن ا<را���� �ن ���1ل �ن ���: ��د ا+��ر �2ل ���ن �ن ���د �ن ��ب ا1رظ� �د��C ����� �ن 
�ن أ�� ھر�رة -���إن & ���� أر-� �ن وراء أر-�م ھذه : �2ل-��� $ ���� و��م - �ن ر�ول $ - ر-� $ 

 ���� �Cل اد��� - ��� $ ���� و��م -��ن ر�ول $ : ��-�ء �ورھ� و���-�� ���رة ����م ھذه أر���ن �و�� �2وا
م ���وه طر�5 ��ن، �2واأر���ن �رة 5��� ���د & ��� ����ون أن $ <�ق : �� ر�ول $ أ�ن ا�)��9 ھم �2ل:  ���

��9 �2وا(��� ر�ول $ أ�5ن ود :  <�ق آدم �2وا- �ز و+ل- �� ����ون أن $: �� ر�ول $ أ�5ن ود آدم ھم �2ل: ا
ھم 2وم ��1ل �م : �� ر�ول $ �5ن ھم؟ �2ل: �وا <�ق إ���س، 2-�ز و+ل-إ���س ھم؟ �2ل �� ����ون أن $

  .  �ن -وء �وره -�ز و+ل-ارو����ون <��1م $

�5 ����ر ا�ن -ر��� $ ���� - �د��C ھ��م �ن �و�ف : �د��C إ���ق �ن أ�� إ�را9�ل �2ل: �د��C أ�و ���� �2ل: �2ل
 W�ر+ �P�� رب /. ��نM� ٍو�دھ� ِ َِ ََ ْ َ ُ ُ َ ٍَ ْ َ ��ر أف ��ب و@ أ�وات أھ��� ��4 و+وب ا��س : �2لَ ��Cا ���د��� 

م ��ن 5��� ���ء 2ط ���وا إذا ط��ت ا��س -��� $ ���� و��م -�2ل ا��� : ��ن �+ب �5دث ا��ن �ن ��رة �2ل 
  . د<�وا �ر�� �م ��� �زول ا��س 

أ<�ر�� : �د��C ����ر �ن ا�U�رة �ن ���� �2ل: �د��C ���د �ن ز��د از��دي �2ل: �د��C أ�و ا���س ا�روي �2ل: ل�2
���� و��م -�2م ��س �ن أ���ب ر�ول $ : أ�و أ��� �و� ��ر�� وا��� ا��م �ن ��ض أ��9 ا�و�5 �2ل $ ���

���� و��م -�� ���م �1وون؟ �2وا �� ��� $ : �وا �15ل��وھم 5��-��� $ ���� و��م -�15د ر�ول $ - $ ���- 
���� و��م - �15ل -�ز و+ل-�ظر�� إ� ا��س ���5ر�� 5��� �ن أ�ن �+�ء وأ�ن �ذھب و���ر�� �5 <�ق $ $ ���-

ر-� ��-�ء ���-�� �ورھ� �ذك ��5�5وا ���روا �5 <�ق $ و@ ���روا T5 $ �5ن & ���رك و���� وراء ا�Uرب أ
 طر�5 ��ن، -�ز و+ل- م ���وا $-�ز و+ل- أو �ورھ� ���-�� ���رة ا��س أر���ن �و�� 5��� <�ق �ن <�ق $

�� �درون : �� ��� $ 75�ن إ���س ���م؟ �2ل: �� �درون <�ق آدم أم م �<�ق 2�ل: �� ��� $ �ن ود آدم ھم �2ل: 2�ل
  . <�ق إ���س أم م �<�ق

  

وا+��دات وا�رض وا���وات، و2د  ���دون ��ذه ا�CJر �ن <�ق $ ���� و5را�P �ن <�ق ا�<�و�2ت وا��وا��ت
���� �ْ ل :ذ�ر $ ���� <�ق ذك ��� �5 2و ُ

ِأP:�م ���4رون ���ذي 6"ق ا�رض /. �و��ن  ِْ َ ْ َ َ ْ ُِ ِ َِ ْ َ + ََ َ ْ َ ُ +َ ُ ْ َ
َو��	"ون �� أ:دادا ذ�ك   ُِ َ ً َ َْ ََ َ ُ َ ْ َ

Bرب ا َ��َ�	����ن و�	ل /� َ َ َ َِ َِ َ َ ْ
 ./ ��ِروا�. �ن /و �� و��رك /��� و در /��� أ وا� ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ََ ْ َ ََ + َأر�	� أ��م �واء �"��P"�ن Aم ا��وى إ��  َْ ِ َ ْ + ً َ َ + َ َ َْ + ُ َ ِ ِ ِ ٍِ َ َ

ِا����ء َ ًوھ. د�6ن /��ل ��� و�eرض ا���P طو�� أو �رھ� + ٌ ُْ ْ ً ْ َ ْ َ َ َ ََ ْ ََ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ ْ َ ِ��� أ��:� ط�P	�ن /��Cھن ��= ���وات /. �و��نَ � َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ِْ ٍ ِ ِ+ ُ ََ َ َ َ َ ََ َ
َوأو��   ْ ََ

َ/. �ل ���ء أ�رھ� وز�:� ا����ء ا�د:�� َ َ + + َ َ ْ َ َْ + َ ُB َ َ ٍ ) ِ��c���N و�4ظ� ذ�ك ��د�ر ا�	ز�ز ا�	"�م ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ َْ ِْ ِ ْ َ ً َْ َ ِ اJ��ت ورد �5  وP�ر ذك �ن ِ
ا�ر�� �وم ا��د و<�ق ا��ء وا�+ر �وم ا@�C�ن  أن $ <�ق: ����ر ا��� ا���م ا�� <�ق $ ���� 5��� ا�<�و�2ت

�  .آ<ره، وأن آ<ر ا���م ا�� <�ق 5��� ا<�ق �وم ا+��� و<�ق ا���وات �وم ا�C(Cء إ

و��ن  �دل ��� أن $ 2در ��1د�ر ا<)9ق �2ل أن �<�ق ا���وات وا�رض �<���ن أف ��� وورد أ�-� أ��د�ث
�ر�� ��� ا��ء ورد � ا��ب 5+رى ��� ھو ��9ن إ� �وم: أول ��ء <��1 ��د ا�رش ا�1م �75ره و�2ل � أن $ ���

����1 ه ا�<�و�2ت ا+��دات وا���ر��ت أ�� +�ل 5��� إ�����و@ �ك أ�� ������ �� <�ق ھذ ,��7ر ر�� ������ ا

َأ�م �ر :���� ���ث إ��� ���م و��� �� ��1ل �� وأ��� �ط�4 ر��� و����� و��+د � ��� �2ل $ َ ْ َ ْأن � ���د �� �ن  َ ُ +َ ُ ْ َُ َ َ + َ
ِ/. ا����وات و�ن /. ا�رض ْ َ َ َ َ +َ ْ ِ ِ +وا���س وا���ر وا�:�وم وا����ل وا�� ِْ B +َ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ ْ َُ ِ ُْ �Bر وا�دوابَْ َ َ ُ ِو��Aر �ن ا�:�س و��Aر �ق �"��  +َ ِ ِ ِْ َ َ ٌ َ ٌ ََ + َ + َِ َ

ُا�	ذاب ََ ْ
 .  

ادواب و�� وا�+ر و ���� ���7 +�ل �� 5ط�� وذ��ء ���ث إ��� ��+د �ن <���1 و�ن أو+دھ� ��� ا+��ل أ<�ر
+وا����ء �:�:�ھ� ��Iد وإ:�  :�2ل ���� أ�����، وأ�� ��� ا�رض ��5 ��� ��ء $ ���� +�ل ا�رض وا��� َ َِ َِ ْ ْ َ َ َ + ٍَ َ َ

َ��و�	ون ُ ُِ َ
  .وا�4 وأن ھذه ا�5)ك وا��� أي أن <�ق $ 

  

  ي ا��ر:�ن و�	� �"�� و����ن � �� �ن أر�C و�"ط�:� N� ذ

  

  . ��2 ذي ا1ر��ن و��� ���� و����ن $ � �ن أر-� و��ط���

��د $ �ن ��M �2ل: �د��C أ��د �ن ر��م �2ل: �2ل-ر��� $ ���� -�د��C أ�� : �2ل ��Cر��� �ن : �د� ��Cد�
 �ن أ�� +��ر أن ذا ا1ر��ن �5 ��ض ���ره �ر �1وم �2ورھم ��� أ<�ر�� ���د $: أ<�ر�� أ�� �2ل: ��ران �2ل

1د : أ�واب ��و��م وإذا C����م ون وا�د ور�2��م وا�دة، وإذا ھم ر+�ل ���م �س 5��م ا�رأة �5و�م ر+) ���م، �15ل
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��� أ�وا��� أ�� ھذه ا�1: و�� ھو؟ 5و�ف � �� رأى ���م �15ل: رأ�ت ���9 �� رأ��� �5 ��ء �ن ���ري �2ل ��ور ا
إ� ھذا ا���ر : ��T5 +����ھ� �و�ظ� �1و��� �<طر ��� �2ب أ�د�� اد��� 5�<رج 5�رى ا�1ور 5�ر+4 إ� ���� 5�1ول

 ���وإ��� ��ر �ن ���2 وأ�� ھذه اC��ب ��T5 @ ���د ار+ل ���س C���� أ��ن �ن C��ب ����� إ@ رأى 5-) 
 ���م �س ���م ���ء ���5ري 1�5د <���1ھن ذ�را وأ��C و�ن ھذا ا�1ب @ ��Uل ���ء إ��م ر+�ل: +����، وأ�� 2وك

 ����إ@ ا��Uل �� 5+���� ���ء�� وذر����� �5 2ر�� 2ر��� ���، T5ذا أراد ار+ل �ن أھ�� �� �ر�د ار+ل أ��ھ� ��5ن ���� ا
�� ��ت ��ظ�م ���ء أ5-ل ��� و�ظ�م �� أ����م 5: وا�����ن Cم �ر+4 إ� �� ھ�ھ��، وأ�� +���� ھذه ����دة �2ل

�ز و+ل-و��ف و2د آ���� $: �� أ�7ك وأ�ت @ ���ك ���9 �2ل: أ�� ذو ا1ر��ن �2ل: �ن أ�ت �2ل: ���� �� �9ت �2ل- 
  . @ �1در ��� أن ��7��� �� م �1در إ� و@ ��رف �� 2دره ���: �ن �ل ��ء ���� �2ل

��د ا��د �ن : �د��C إ�����ل �2ل: �د��C ���د �ن را45 �2ل:  �ن �ر�M �2ل�د��C أ��د �ن ���د: �2ل ��Cد�
: ا<��ف 5�� أھل ا���ب �15ل: ��ن ذو ا1ر��ن ���� 2�ل م ��� ذو ا1ر��ن �2ل: �2ل-ر��� $ ���� -وھب �ن ���� 

  . ��-�م ��ن �5 رأ�� ��� ا1ر��ن: ��-�م � ��ك اروم و�5رس و�2ل

ر��� $ -�د��C ���م �ن إ�راھ�م �ن ��ران �ن ��2دة : �د��C ���د �ن ا���C �2ل: �� ���د �ن ���� �2ل�دC: �2ل
 �  . <رج ذو ا1ر��ن �ن اروم و��ن ر+) ����: �2ل-���

��د $ �ن ��د ا�ر�م �2ل: �2ل ��Cم �2ل: �دC����د ا�ر�م �ن ا ��Cم �ن ��45 �2: �د���د��C : ل�د��C أ�و ا���ن ا
�� 5��� ��ر �ن : ��وان �ن ��د ا��ك �ن ��د $ ا<زا�� ر��� $ ��� �إن ذا ا1ر��ن ��ن 5��� ��ن $ ���

 $ M�5 ذاT5 ،رھم�P أ�� ��ط�4 ا��س إ� �Uر��� إ� ا�د، ��ن إذا ��ر ��� أ�� أ<ذ ���� +��� 5��ر ��م إ
����م ��� ���c ����� اذي �ر�د ��75 ��� أ�م �ن ا��م 5ذ�ر ��و وراء ذك ا+�ش أ<ذ �ن أ<رى اذي �� � M�

  . اذي ��ده

��د $ �ن ���د �ن ���د �2ل: �د��C أ��د �ن ���د �ن إ�راھ�م �2ل: �2ل ��Cم �ن ھ��م �2ل: �د��1�د��C : �د��C ا
إن ذي ا1ر��ن : زا�� ر��� $ �����د��C ��وان �ن ��رو �ن ��د ار��ن �ن ��د $ ا<: ا��م �ن ��45 �2ل

أ�� ��� أ�� �ن ا��م �س �5 أ�د��م ��ء ��� �����4 ا��س �� �ن د���ھم 2د ا���روا �2ورا، T5ذا أ���وا ���ھدوا 
��ك ا�1ور ��5�وھ� و��وا ��دھ� ور�وا ا�1ل ��� �ر�� ا���9م، و2د 2�ض �م ���ش �ن ���ت ا�رض 75ر�ل ذو 

 �� إ�� ��+� �275ل ذو ا1ر��ن �15ل: ����م أن أ+ب ا��ك ذا ا1ر��ن �15لا1ر��ن إ �� : ����7�إ�� أر��ت إ�ك 
و ���ت � إ�ك ��+� ����ك �15ل � ذو ا1ر��ن �� � أرا�م ��� ا��ل اذي رأ�ت : �75�ت ��5 أ�� 2د +�9ك �15ل �

�15وا �����: �س �م د��� و@ ��ء أ�� ا�<ذ�م اذھب وا�-� �5������م ��� �15وا: و�� ذاك �2ل: م أر أ�دا �ن ا��م 
  . إ��� �رھ��ھ�� �ن أ�دا م ��ط ����� ���9 إ@ ��2ت ���� ود��� إ� أ5-ل �����

����75 : �� ���م ا���ر�م �2ورا T5ذا أ����م ���ھد��وھ� ��5���وھ� و����م ��دھ�، �2وا: �2ل ���أرد�� إذا �ظر�� إ
أرا�م @ ط��م �م إ@ ا�1ل �ن ا�رض 5) ا�<ذ�م ا���9م �ن ا����م �� ا������وھ� : د��� ������ �2ور�� �ن ا��ل، �2لا

�رھ�� أن �+�ل �طو��� �� �2ورا ورأ��� أن �5 ���ت ا�رض �)�P وإ��� ���� ا�ن : ور����وھ� وا�����م ��� �15وا
�وز ا��ك ��� م �+د � ط��� ����9 �� ��ن �ن اط��م Cم ���ول ��ك ��ك ا��� آدم أد�� ا��ش �ن اط��م، وإ��� +

ھذا ��ك �ن ��وك : @ و�ن ھو �2ل: �� ذا ا1ر��ن أ�دري �ن ھذا �2ل: ��ده <�ف ذي ا1ر��ن ���5ول +�+�� �15ل
�وت، ��5ر  ذك -�ز و+ل-ا�رض أ�ط�ه $ ��ط��� ��� أھل ا�رض U5�م وظ�م و��� ���5 رأى $�� ����

���� ��� �+ز�� �5 آ<ر�� �����+ر ا���1 2د أ��� $ �� .  

��ك ���� $ ���� ��ده 2د ��ن : و�ن ھو �2ل: �� ذا ا1ر��ن أ�دري �ن ھذه �2ل: Cم ���ول +�+�� أ<رى ���� �15ل
 و��ل ���دل �5 أھل ������ ��5ر �رى �� ���4 اذي ���2 ����س �ن اظ�م واU�م وا�+�ر �5وا-4 & و<�4 &

���� ��� �+ز�� �5 آ<ر�� Cم أھوى إ� +�+�� ذي ا1ر��ن �15ل ����وھذه ا+�+�� 2د : ��� �رى 2د أ��� $ 
� ذو ا1ر��ن ھل ك �5 ����� �75<ذك أ<� ووز�را و�ر��� : ���ت �����ن ��5ظر �� ذا ا1ر��ن �� أ�ت ���4 �15ل

�ن : �� أ��M أ�� وأ�ت �5 ���ن و@ أن ��ون +���� �2ل ذو ا1ر��ن وم؟ �2ل: � �ن ھذا ا��ل؟ �2ل5��� آ���� $ ���
���دو�ك �� �5 �دك �ن ا��ك وا��ل و@ أ+د أ�دا : و�م ذك �2ل: أ+ل أن ا��س ���م ك �دو و� �د�ق �2ل

��دي �ن ا��+� و��2 ا��ء ���5رف ��� ذو  ��  . ا1ر��ن ���د��� ر5-� ذك و

��د $ �ن ���د �ن ���د �2ل: �د��C أ��د �ن إ�راھ�م �2ل: �2ل ��Cن �2ل: �د�����د �ن ���ف �ن : �2ل �> ��Cد�
����U أن ذا ا1ر��ن �� ��c ا��رق وا�Uرب �ر �ر+ل ��� ��� ��1ب : �د��C أ�و ھ��م ار���� �2ل: <���� �2ل

م م ����7 وم : ھل ذك ا���ن 5�7وه �5م ���7 �5+ب ذو ا1ر��ن ��75ه �15ل�ظ�م ا�و�� و��ن إذا أ�� ����� أ��ه أْ َ َ ِ
�ظ�م : و�� ھذا اذي ��1ب؟ �2ل: م ��ن � إ�ك ��+� و���ت أ�ك إن ��ن ك إ� ��+� ���7��� �2ل: ��7��؟ �2ل

��� �15ل � ذو ا1ر��ن ھل ك ا�و�� ھذا ���� ��ذ أر���ن ��� أر�د أن أ�رف ا�ر�ف �ن او-�4 15د ا����وا 
������ �ن ا�وت إذا �زل : إن -��ت � أ�را ����ك �2ل ذو ا1ر��ن ��5 ھو �2ل: أن ������ و��ون ���؟ �2ل

� �5 ����ك: �� �2ل ذو ا1ر��ن �� أ��ط�4 ذك �2ل �+�� @ .  
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��د $ �ن ���د �ن ���ن �ن �و�� �: و�د��C أ��د �ن ���د �2ل: �2ل ��Cد �د��ن �ن �ن ر�د�ن ا�ن ا���رك 
��رو �ن ا��رث �ن ���د �ن أ�� ھ)ل : �2ل ��Cد�- �أن ذا ا1ر��ن �5 ��ض ���ره د<ل : أ�� ���U-ر��� $ ���

��ل � �5ر �� ذو  ��� 
�د��� �5���ف ���� أھ��� ��ظرون إ� �و��� ار+�ل وا���ء وا����ن و��د ����� ��

 �5+ب ذو ا1ر��ن � 75ر�ل إ�� �15لا1ر��ن �5م ����ت إ���� ��7ك ا���ف ��� ا��س و�ظروا إ� �و���، : �� ا
م ��+��� �� أ�ت 5�� إ�� رأ�ت ���� ��ت �5 �وم ھو و����ن و�و���� �و-4 �+��ون 5�� : ��5 ��7ك أ�ت؟ �2ل

��م و2د �زا��ت �و���� Cم رأ����� 2د ����ت 75د<) +����، 75ط������ ��د أ��م و2د �U�رت أ������� Cم أط������ ��د أ
 . ا�ظ�م وا<��طت، �5م أ�رف ا��ك �ن ا����ن �5م ��+��� ���ك ���5 <رج ا��<��� ��� ا�د���

  

و�ل إ� ��رق ا�رض وإ� �Uر��� وأ��  ���� وآ��ه �ن �ل ��ء ����، وأ�� �ر��5 2د أ<�ر $ ���� �7ن ذا ا1ر��ن
ا�Uرب، وأ�� ا�����ل ا�� ذ�روا وأ�� و+د ��1م �ذا وأن ھؤ@ء زھ�د   اذ�ن �5 ا��رق واذ�ن �5<�طب ا�و+ود�ن

@ ��ون �C�ر  �ن اد��� وأ��م ���7ون �ذا و�ذا ھذه �ن ا�����ت ا�� �ذ�رھ� ا��1ص واو��ظ، و2د @ ����ون ���9
أن �وCق ����7 �1���� وإ��� �ذ�رو���  ���د �ن P�ر���� ����C ���7د�ث ا��1ص واو��ظ ����ر ��� �ن P�ر أن �

��وا�ظ.  

+��� وردت �5 ا1رآن ھذه ����1ن ��� أ�� أ��4 ���� ��2 ذي ا1ر��ن ٍإذا �"[ �Mرب ا���س و�دھ� �Mرب /. ��ن  َ ِ ِْ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َِ ْ ْ َ ََ +َ َ ِ َ

�P��ٍ َِ ��+�وزھ�،  ا�Uرب وإذا ا��س �Uرب �5 ذك ا��ر أو �5 ��ك ا��ن ا����� أو ا���9 وم و�ل إ� أ��2 َ
�� +�ل $ ����م و����� ��را، Cم  -م �+�ل �م-Cم ر+4 إ� ا��رق و�ل إ� �ط�4 ا��س و+دھ� �ط�4 ��� 2وم 

�� ا���� إ�� أو9ك -رر �7+وج و�7+وج ھذا ��� أ<�ر $  ر+4 إ� �� ��ن ا�د�ن Cم ��ل ذك ا�د اذي ،���
  .ا1رآن، وأ�� ا�����ل 5) �+زم ���ك ا�����ل �دم ا�1�ن �ن ����� و$ أ��م �+زم �� ��� �5

  

  ا?��راف �	ظ�� ا���6ق وأAرھ� /. ����ق ا��و��د

  

  .ا�)م ����م ور��� $ و�ر����

  ��م $ ار��ن ار��م

��ن و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���دا��د��  .و��� آ� و���� أ+���ن  & رب ا

ق ������ و���� و���W �ن ذك ا@��راف �ر�و��� $ وا@��راف  2راء��� �5 ھذا ا���ب ���د�� ا���-�ر�>�ظ�� ا
��ون ا�ؤ�ن �5  ھ�ذا ا���-�ر �ظ���، دا��9و��ظ��� ������ و����، و�ذك اA���ن �7����9 و�����، و �7وھ���

�وى $ ����، إذا �رف أ�� �<�وق وأن �ل  �ل ��@�� ��وا-�� <�-�� ������� ر�� ������ و����، ��د ����1 �ن
��� و+� ا���ط�، وھذه ا�5)ك وھذه ا�<�و�2ت أ��� ����  �� �5 ھذا او+ود اذي ���ھده �ن ھذه ��ا�و+ودات ا

� وأن اذي <���1 ھو $ و�ده ھو <�ق �ل ��ء ��� وردت ا�د� ا�� ���ن �ظ�� $ و�2،�<����.  

�َو�� :�2ل $ ��� َ دروا � �ق  دره وا�رض ���	�  ���C �وم َ ْ َ َ ْ ً َ ُ ْ َ َ ُُ +ُ َ َ َِ َِ ْ ِ ْ ََ ُا������ وا����وات �طو��ت ����:� ����:�  + ٌ َُ َ ْ ُ َ + َ َ + َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ ْ

َو�	��� َ ََ
ُ��� ��ر�  ِْ ُ + ُوا�رض َونَ ْ ََ ْ

 �����ِ���	�  ���C �وم ا� ِ َِ َ ْ َ َ ْ ً َْ َ ُ ُ َ
�5  إذا ��ن �5 �وم ا1���� T5ن ا�رض ��ون: ���� 

� 4 ����� و�C� 4رة أر+���9 وا��دادھ� و���� أ�-� ا�ر-ون ا�<رى T5ن�2-�� ���� � :ا�ر-�ن ��4 ��� �5 2و

�ُ �ن +"A� وات و�ن ا�رض���= ��ا�ذي 6"ق + َُ ْ َ َ َ َ َ ْ ََ ْ َ +ْ ِ ِ ٍ ِِ َ َ َ
@ ���م أن ھ��ك P�رھ� و@ ���م أ�ن اوا�دة  ��ن ��� ھذه ا�رض 

م�� وا���وات ا��4 �طو��ت ������ �وم ا1���� 5�دل ��� ��1ر��� و�Uرھ� ������ إ� ھ� و�ن $ ���� ھو ا

ق�>�ظ�� ا.  

 أ�ن أ�� ا��ك: ا���وات وا�رض Cم ��زھن Cم �1ول و��� ورد �5 ا���د�ث ا�� �رت ��� و��ررت �ن أن $ ��1ض
ُر/�= :ا����رون و�1ول $ ���� ��وك ا�رض أ�ن ا+��رون أ�ن َا�در��ت ذو ا�	رش �"�. ا�روح �ن أ�ره �"�  َِ ْ َْ ْ َ B ُ ْ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ ْ +ِ ُ

ُ�ن ���ء َ ََ َ�ن ���ده ��:ذر �وم ا��
ق �وم ھم ��رزون ? ��46 ْ ْ ُ + َْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ََ ََ ُ ِْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ �م �.ء ��ن ا��" ِ:� � �"�ْ ْ َُ َ ٌ ْ ُ َِ ِ َِ ْْ ِ ِك ا��وم a ا�وا�د+ ِ َ ْ َْ ِْ ِ+ َ ��ر ُ�ِا� + َ ْ
 

ِ��ن :���� ھم ��رزون ���� إذا �رزوا �وم ا1���� و+�4 أو�م وآ<رھم �5 ���د وا�د �1ول $ �وم َ َا��"ك ا��وم ِ ْ َ ُْ ْ ُْ  @
aِ �+��� أ�د 5�+�ب ���� ��ر +ِ�ِا�وا�د ا� + ََ ْ ِْ ِ���ك أي �ل ��ك 2د �<�� �ن ���� وا��ك و�ده & �5 ذك ا�وم ِ ِ ِ�وم  َ ْ َ

ِا�د�ن َ�وم ? �وم @ أ�د ���ك ���9 ( َ ْ َ a ذP�وا��ر �و �P�� ك :4س �:4س"��ِ ِ+ ٍ ِ ِ َِ ْ َ ُ ْ َ ْ ٌ َْ ْ ً َ َ َ ٍَ ْ ْ ُ .  

�ن ا�ن ���س ورد ���� �َو�=: ذ�ر �5 ����ر 2و ُ�ر��� َِ B ِْ َ ا����وات وا�رضُ ْ َ َ َ +َ ْ �� ا���وات ا��4 : �1ول ِ
�5 4��ا<ردل  �2-� $ ���� إ@ ���� <ردل �5 �د أ�د�م؛ ��Cل ��� <ردل �5 �د ��د، �ب ا<ردل؛ وا�ر-ون ا
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��ذا ���4 أو ��ذا ��Uل �ن   ا�-�ة و��� أ�Uر �ن �ب اد2ل ��� ھو ��روف، �5ذه ا���ھو �+ر ���ر �5 �+ر
و �2ض ����� وم ،��� �9����> (C� و �2ض��ن �� و42 �5 ��� �5�ف ���� وا�دة ��Cل ��� <ردل  �ف ا�A��ن؟ 

َو�= :$ ����ا�<�و�2ت ا�� ���ھدھ� �U�رة و�1�رة �2ل  و�ذك أ�-� �ظ�� ھذه! �5 �د ��د؟ ِ�ر��� ا����وات  َِ َِ َ + B ُْ ُ
َوا�رض ْ ََ ْ
َو�= ھ�ذا أ<�ر  َ�ر��� ا����وات وا�رض َِ ْ َ َ َ + B َْ ْ ِ ُِ ُ

 إن : أCر ����وات وا�رض ��� +�ء �5أي ا��4 ا�ر�� 
ھو ا�+ن ���� اذي ���س �5  :ا�رس. ا���وات ا��4 وا�ر-�ن ا��4 �5 ا�ر�� �دراھم ���� أ1�ت �5 �رس

�ن ا���� �U�رة أ�Uر �ن اظ�ر أو 2ر��� ��� ��ذا ��Uل  2ط��: ادرھم! ا�رب ��� ارأس ��ذا ��Uل ���� دراھم؟
ف أو ���ن �ن ادراھم و@ ���ؤه  ا�رس، 2د���� دراھم �ن ھذا� (C� 4���.  

أ�-�  ���1د�� ��ن �دي ا�رش أو ���ر�2ة ��ن �د�� أ�� ��ء �U�ر ������ إ� ا�رش، ورد ورد أ�-� أن ا�ر��
�1��ن ��ذا ��Uل �د�د ��)2�� اطر5� 2ط��: أن ا�ر�� �5 ا�رش ����1 ���1ة �7رض 5)ة؛ أي ��)ة �ن ا�رض، ا

�ن �د�د، ��5ذا ��Uل؟ @ ��Uل ���9 ��5ذا ���� ا�ر��  �ن ��راء أرض وا��� ��را��� ا�طراف ���1 5��� ���1
و�ن  ا���وات ا��4 وا�ر-�ن ا��4 إ� ا�ر��، ���وم أ�-� أ��� ���� �ن <�ق $ ���� إ� ا�رش، وھ�ذا ����

م ��ده �د أو ��� �َو? :� وا�ف أو ���ط �� أ�د، وذك �2ل ����إ�+�ده وأ�� ��� ً���طون �� �"�� َ ُْ ِ ِ ِِ َ ُ
أي @  

�َو? :���طون ���� �ذا�� و�������، و�1ول $ ��� َ���طون ��.ء �ن �"�� إ? ��� ��ء َ َ ْ َُ َِ ِ ِ+ ِْ ِ ِ ِ ِْ ٍَ ُ
@ ����ون ���9 إ@ ��  

���� أ<�رھم �� و�� أط���م.  

���1ق �Cو��� و�ن @ ������ و@ �1در أ�د  Cم ��رف أ�-� أن ارب ������ و���� و�ف ���� ����ت وھذه ا���ت
إذا �ر��5 ذك T5ن ھذا ��� دال ��� ��� ا�ظ�� أو �Cوت $ ����، و أن ���ور �������، �5��ف �+�ول �ن ���ت

���� و��م ا�ظ�� & $ ��� �� أن ���م �<�ض ا1�ط :���� و�ده، ورد �5 ا�د�ث 2و �U��� @م و���إن $ @  

��ل ا��ل �2ل ا���ر و��ل ا���ر �2ل ا��ل �+��� ا�ور و ���� ����ر2ت ����ت و+�� �� ا����  و�ر��5 �ر45 إ
$ ا��+ب �ن <��1 ��ذا ا�ور  أ<�ر �5 ھذا ا�د�ث �7ن & ���� و+�� وأن �و+� ����ت وأن إ�� ��ره �ن <��1

@��رق �ل �� ا���� إ�� ��ر $ ���� �ن <��1 �ن �دة  اذي +��� �+��� ���� و��ن ا<�ق، وو ��ف ذك ا�ور
 :�15ل ھل رأ�ت ر�ك-��� $ ���� و��م -ر�ول $  و�ذا �� �7ل أ�و ذر$ ����  -وء ��ك ا����ت أو ��� ��ء

  .ھذه ا�+ب ا�� ھ� أ�وار +���� �+��� ���� و��ن <��1 أي ��ف أراه ودو�� أ�� أراه �ور

ق ������، وأ�� ��� �ل ��ء 2د�ر ��ث وإذا �����7 �5�>��� ���ل 2درة ا �أ��ط ��ل  ھذه ا�<�و�2ت و+د��ھ� دا
ُ�	"م ���� وو�4 �ل ��ء ر��� و����، و�2ر �ل �<�وق �زة و������ء  َ ْ َ�� ��ن أ�د��م و�� 6"4�م و? ���طون  َ َُ َِ ُِ َ ُ َ َ ْ ْ َ ََ ْْ َْ ِ َ

��"� ��ً ْ ِ ِ م �� و�د�ر  ��5 �ن ا�<�و�2ت ِ�� ����� �ن أ�ر <�5�> �1��U�،�رھ� و���رھ� إ@ و$ ��� ��>� @ ����ل  
�� ���2ل $ , ���1ت �� ���� ��ت ��م $ �رزق +��4 ا�<�و�2ت و��ر �� أ2وا��� و��م �ددھ� و��م أ������ و2د ��ر 

�ْو�� �ن :��� ِ َ َدا�� /. ا�رض إ? �"� � رز �� و�	"م ����رھ� َ َ+ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ +َ َُ ُْ َ َ + ِْ ِ + ِ ِ َ ِ ٍ ��َو���ود� َ ْ ْ ُ ََ َ
���م ���1رھ� اذي ���1ر 5�� و���م  

وأ�ن �ذھب ���؛ �� �ن دا�� �5 ا�رض ذرة أو ���� أو ��وان �U�ر أو  ���ود��� اذي �ودع 5�� إذا ���ت أ�ن �ذھب
  .رز��2 @ �5 ا+و و@ �5 ا�ر و@ �5 ا��ر إ@ ��� $و@ �5 ا���ء و@ �5 أ�� ���ن و ���ر �5 ا�رض

ْو��Iن :و�1ول ���� �5 آ�� أ<رى ) ََ َ
ْ�ن دا�� ? ���ل رز �� � �رز �� وإ���م  ُُ ُ ْ َ+ َ َ ْ َ َ ْ +ِ ُ َُ + ِ ِ ٍ َِ َ ، و�ن ���ل رز��2 �ل ادواب 2د @ ْ

�� رز��2 �و�ل إ��� رز��2 ���ث إ��� @ ��وت �+�دا و+و�� إ@ �Tذن $ ����، �5ل ھذا د�ل ���  ��<ر $ ���
���ق ������ و�>�ظ��� و+)�، وھو �� �-���� ا�CJر وا�1ص ا�� �رت ��� وا�� �دل ��� ���  ���ل 2درة ا

و���ود��� و���م �� ��ن و��  ���� ��ت ��ر�5 و�1د�ره �5و ������ ���م ���1رھ�$ ���� و�Cرة �<�و���2، وأ���  ��م
ا���وات و�� �5 ا�رض و�1وم أو ����ل �رز��2 و�ر�ل إ��� ��  ��ون و�� م ��ن ��ف ��ن ��ون، و�ذك ���م �� �5

����  .�ن أ�رھ� <�5�� ���� �� و@ �<�� 

قوإذا ��ن �ذك T5ن ��� ا��د أن �و2ن ��>������ و����، وأن �ؤ�ن ���7 ��� �ل ��ء 2د�ر وأ�� �� ��ء  �ظ�� ا
ا�راري  وأ�� @ ��ون �5 او+ود إ@ �� �ر�د، وأ�� ������ ا����ل �7رزاق +��4 ا�<�و�2ت �5 ��ن و�� م ��7 م ��ن،

ن �و2ن ���7 �ر�وب، و�7ن ر�� ��� �ل ��� أ وا���ر وا+��ل وا��وات ا9�1م �7رزا��2 وا�د�ر �� 5���ل ذك ا�ؤ�ن
ا<�ق 5�د�ون أ��م �دروا �ن P�ر <�ق أو أن اط���� ھ� ا�� أCرت  ��ء 2د�ر، و�رد أ2وال اذ�ن ���رون ھذا

  .ا�2وال ا���د�� ��وذ ��& �ن ا�ر��ن 5��م، و��و ذك �ن

  

  رض و��Mر����� ��ء /. ��ب ������ �ذي ا��ر:�ن و��ف ا��ط�ع أن ��"[ ���رق ا�
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  ��م $ ار��ن ار��م 

��ن، وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ� و���� أ+���ن��  . ا��د & رب ا

  : ر��� $ ����: �2ل

ل �7: : �د��C 2�س �ن ���ك �ن ��
 �ن ��� أ�د �2ل: �د��C ��ر �2ل: �د��C ���د �ن ا��ر �2ل: �د��C او�د �2ل
: ��ف ا��ط�ع أن ���c ا��رق وا�Uرب �2ل:  أرأ�ت ذا ا1ر��ن �2ل-ر-� $ ���-ر+ل ��� �ن أ�� ط�ب 

  . �<رت � ا���ب و�دت � ا����ب و��ط � ا�ور و��ن ا��ل وا���ر ���� �واء

�د��C ا�-ل �ن : 1د�� �2ل�د��C ���د �ن أ�� ��ر ا�: �د��C أ��د �ن ا�1�م �ن �ط�� �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
�ن أ�� اور�2ء أو أ�� ازر�2ء �2ل: ��روف ا1ط�� �2ل ���1��ون ا ��Cب : �در-� $ - �2ت ��� �ن أ�� ط�

��� إ� ��س 5د��ھم -�ز و+ل-��ك ���ب 2ر��� ذھ�� أو 5-�، ��ن ���� �C��5 $ :  ذو ا1ر��ن �م ���� 2ر��� �2ل- 
 $ ��ز و+ل-إ-�15 $ �C�� مC ،ر ��5ت��ز و+ل-م ر+ل 5-رب 2ر�� ا�� �75��ه Cم ���C إ� أ��س �15م ر+ل -

  .  ذا ا1ر��ن -�ز و+ل-5-رب 2ر�� ا���ن ��5ت 5���ه $ 

���ر �ن ا�رات �2ل: �د��C ���د �ن إ�راھ�م ا��وي �2ل: �د��C ���م �ن �و�س �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل ��Cد� :
�� �2ل�د��C أ�و ��  . إ��� ��� ذو ا1ر��ن ��� 2رن ��ن ط�وع ا��س و�Uر���: : +��ر ارازي �ن ار��4 �ن أ�� ا

�د��C �����ن �ن ��زة �ن : �د��C ��زة �ن ��ك ا<زا�� �2ل: �د��C ���د �ن ا�-ل �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
�� ذو ا1ر��ن ذا ا1ر��ن �+��ن �+��� ��� 2ر��� �5 إ��� �: �C�ر �ن إ�راھ�م �ن ��� �ن ��د $ �ن +��ر �2ل

  . $ و��ن أ�ود

�د��C ���� �ن ا�-ل �ن ���د �ن : �د��C ���د �ن ���� ادا����U �2ل: �د��C ���د �ن ا��ن اط�ر�� �2ل: �2ل
دث �و-�� و2د ����U �5 ذي ا1ر��ن أ��د�ث �<���� �ن أھل ا��م و2د و-�ت �د�ث �ل �ن �: : إ���ق �2ل

��ن ذو ا1ر��ن ر+) �ن اروم ا�ن �+وز : أ�� ��ن �1ول-ر��� $ ���� -و�د��C �ن @ أ��م �ن وھب �ن ���� 
�ن �+�9زھم �س �� ود P�ره و��ن ا��� اA���در�س وإ��� ��� ذا ا1ر��ن �ن ����� رأ�� ����� �ن ���س 

 ذا ا1ر��ن إ�� ���Cك إ� أ�م ا�رض وھم أ�م �<���� أ����م ����  ��-�ز و+ل-c�� ���5 و��ن ��دا ���� �2ل $
وھم +��4 أھل ا�رض و���م أ���ن ������ طول ا�رض ��� و���م أ���ن ������ �رض ا�رض ���، وأ�م ���م �5 

�� : �لو�ط ا�رض ���م ا+ن وا�Aس و�7+وج و�7+وج؛ ��75 ا���ن ������ طول ا�رض ��75 ��د �Uرب ا��س �1
�� ا���ك، وأ�� ا���ن ������ �رض ا�رض ��75 �5 2طر ا�رض ا���ن : ���ك وأ�� ا�<رى ��5د �ط���� ��1ل

��  . ھ�و�ل: ��1ل 

��� ذك، �2ل ذو ا1ر��ن إ�� إ�ك 2د -�ز و+ل-��و�ل، ���5 �2ل $: وأ�� ا�� �5 2طر ا�رض ا���ر ��75 ��1ل  
�1در 2دره إ@ أ�ت 75<�ر�� �ن ھذه ا��م ا�� �����C إ���؛ �7ي 2وم أ���رھم و�7ي +�4 �د���� ��ر �ظ�م @ 

أ���رھم و�7ي ���� أ���دھم و�7ي ��ر أ�2���م و�7ي ��ن أ��ط�1م و��ف � �7ن أ�15 ���Uم و�7ي ��4 أ�� 2و�م 
رھم و�7ي 2�ط أ�دل ����م و�7ي و�7ي ��ر أ��ذھم و�7ي �+� أ<���م و�7ي �2ب أ�1ل ���م و�7ي ���� أد�ر أ�و

��م أ���رھم و�7ي ��ر�5 أ�5ل ����م و�7ي ��م أ�1ن أ�رھم و�7ي �د أ�طو ����م و�7ي ر+ل أط7ھم و�7ي ط��2 
�س ��دي �� إ�� ��ء ��� ذ�رت و@ �1وى ����م و@ �ط��1م  ��T5 ،م��أ����م و�7ي +�د أ����2م و�7ي ر5ق ا��7

ا���ن و@ ���ف ���� إ@ و���� و@ ������ إ@ ط����2 و@ ������ و@ ��د���، �ل أ�ت وأ�ت ارب ار��م أر�م ار
إ�� �7طوق ��� ����ك، وأ�رح : �رأف ��� و�ر���� و��ذرھ� و��1ل ���� دون +�دھ� وط����2، 75و�� $ �ز و+ل

ك ك �درك 5���4 �ل ��ء، وأ�رح ك ��5ك �1��5 �ل ��ء، وأ��ط ك ���ك ��5طق �� M�5ل ��ء، وأ� 
���ك ���5 �ل ��ء، وأ�د ك ��رك ���5ذ �ل ��ء، وأد�ر ك أ�رك 1��5ن �ل ��ء، وأ��� ك 5) ��و�ك 

��ء، وأ��ظ ���ك 5) ��زب ��ك ��ء، وأ�د ك ظ�رك 5) �ردك ��ء، وأ�د ك ر��ك  (5���Uك ��ء، وأ��ط 
 وأ��ك ا���� 5) �رو�ك ��ء، وأ�-� ك +���ك ك �د�ك �5�طوان �ل ��ء، وأ�د ك وط�7ك ��5�د �ل ��ء،

5) �رد�ك و@ �ردك ��ء، وأ�<ر ك ا�ور واظ��� 75+����� +�دا ك �ن +�ودك ��د�ك ا�ور �ن أ���ك و��وطك 
  . اظ��� �ن ورا9ك و��وش ���ك ا��م �ن ورا9ك

��د �Uرب ا��س، �U�� ���5 و+ ��د +��� و�ددا @ �����م إ@ $ �ز و+ل، ���5 2�ل � ذك؛ ا�ط�ق �ؤم ا��� ا
و2وة و�7�� @ �ط��1 إ@ $ �ز و+ل، وأ��� �<���� وأھواء ������ و�2و�� ���ر�2، ���5 رأى ���م ذك ���رھم 

ظ��� و-رب �و�م C)ث ����ر ���� ��75طت ��م �ن �ل ���ن و�����م ��� +����م �5 ���ن وا�د�� .  

�ز و+ل و���د��، ���5م �ن آ�ن �، و���م �ن �د ���، ��5د إ� اذ�ن �ووا Cم د<ل ����م ���ور  $ �5د��ھم إ
��� 75د<ل ����م اظ��� 5د<�ت إ� أ5واھ�م وأ�و�5م وآذا��م وأ+وا�5م، ود<�ت �5 ��و��م ودورھم، وP����م �ن 

ن ����وا 5��� �+وا إ�� ��وت وا�د؛ 5و�2م و�ن ����م و�ن �ل +��ب ���م ��5+وا 5��� و���روا، ���5 أ��1وا أ
���م وأ<ذھم ��وة 5د<�وا �5 د�و�� 5+�د �ن أھل ا�Uرب أ�� �ظ��� 5+���م +�دا وا�دا �����5 .  

Cم ا�ط�ق ��م �1ودھم واظ��� ��و�2م �ن <���م و��و��م �ن �و�م، وا�ور أ���� �1ودھم و�د� وھو ���ر �5 ����� 
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�� ا�� �5 2طر ا�رض ا���ن ا�� ��1ل �� ھ�و�ل، و�<ر $ �ز و+ل � �ده و���2 ا�رض ا����، وھو �ر�د ا�
ورأ�� و���1 و�ظره وا���9ره؛ 5) �<طf إذا ا��9ر وإذا ��ل ��) أ���1، ��5ط�ق �1ود ��ك ا��م وھ� �����، T5ذا 

��، Cم ��ل 5��� +��4 �ن ��� �ن ا���� إ� ��ر أو �<�-� ��� ���� �ن أواح ��Uر أ��Cل ا���ل �5ظ��� �5 ��
��ك ا��م و��ك ا+�ود؛ T5ذا 2ط4 ��ك ا����ر وا���ر C ،��1�5م د45 إ� �ل إ���ن و�� �1��5ه Cم د45 إ� �ل إ���ن 

و�� 5) ��ر�C ����، �5م �زل ذك دأ�� ��� ا���� إ� ھ�و�ل ��5ل 5��� ����� �5 ���ك .  

����� ا�رض ا���� ��� ا���� إ� ���ك ��د �ط�4 ا��س ��5ل 5��� و+�د ���5 5رغ ���م �-� ��� و+�� �5 
 ������ +�ودا ����� �5 ا����ن ا���ن C ،�����2م �ر ��1) �5 ����� ا�رض ا��رى وھو �ر�د ��و�ل، وھ� ا��� ا

��ل 5��� +�دا ����� ��U�� ���5 ،���� رض ا�رض�  .  ����� 5��� �������2��ل ھ�و�ل وھ�� �������1ن ������ 

���5 5رغ ����� �طف ���� إ� ا��م ا�� �5 و�ط ا�رض �ن ا+ن و��9ر ا�Aس و�7+وج و�7+وج، ���5 ��ن �5 
���� ذا ا1ر��ن إن ��ن ھذ�ن : ��ض اطر�ق ��� ��� ��1ط4 أرض ا�رك ��و ا��رق، �2ت � أ�� �ن ا�Aس ��

�C� ز و+ل�را 5��م ������ �ن ا�Aس، وھم أ���ه ا���9م؛ ���7ون ا��ب و���ر�ون ادواب ا+���ن <��1 �ن <�ق $ 
واو�وش ��� ���ر��� ا���ع، و���7ون ���ر ا�رض ���� �ن ا���ت وا��1رب و�ل ذي روح ��� <�ق $ �ز 

  . Cر ��Cر��مو+ل �5 ا�رض، و�س & �ز و+ل <�ق ���و �����9م �5 ا��م اوا�د و�زداد �ز��د��م و@ ��

T5ن ���ت �م �دة ��� �� �رى �ن ز��د��م و����9م 5) �ك أ��م �����ون ا�رض، و�+�ون أھ��� ���� و�ظ�رون 
����� 5���دون 5���، و��ت ��ر ��� ��� ��ذ +�وز�� ورأ���ھم إ@ و��ن ��و��2م و���ظر أن �ط�4 أوا��9م �ن ھذ�ن 

�ل :�	ل �ك 6ر�� �"� أن ��	ل ا+���ن /َ ُ َْ ْ َ ً ْ َ ْ ََ َ َْ َ َ ََ ًّ��::� و��:�م �دا َ َ ُ ْ َ َ ْ َْ َ َ َ�ًرد�� : إ� 2و َْ .  

�م ����م وأ�5ش �� ��ن +����م، Cم ا�ط�ق �ؤ��م أ�دوا � ا�<ور وا�د�د وا���س ��� أر��د �)دھم، وأ�: �15ل
��� د45 إ��م و�و�ط �)دھم، T5ذا ھم ��� �1دار وا�د إ���Cم وذ�ر��ھم؛ ���c طول اوا�د ���م �Cل ��ف ار+ل 
ا�ر�وع ���، �م �<��ب �5 �و-4 ا�ظ��ر �ن أ�د��� وأ-راس وأ���ب �7-راس ا���ع وأ������ وأ���ك ����7ك 

5وھ�م ���4 �� �ر��، إذا أ��وا ��ر�� ا+زة �ن ا�Aل أو �1-م ا�Uل ا��ن أو ا�رس ا�1وى، وھم ھ�ب ا�Aل، 
����م �ن ا��ر �5 أ+��دھم �� �وار��م و�� ��1ون �� ا�ر وا�رد إذا أ����م، و�ل وا�د ���م أذ��ن �ظ����ن 

��، إذا ����� ����ف إ�داھ�� و���رش ا�<رى إ�داھ�� و�رة ظ�رھ� و�ط��� وا�<رى ز��P ظ�رھ� و�ط��� ����
  . و����ف �5 إ�داھ�� و���و �5 ا�<رى

و�س �م ذ�ر و@ أ��C إ@ و2د �رف أ+�� اذي ��وت 5�� و��1ط4 ��ره؛ وذك أ�� @ ��وت �ن ذ�ورھم ��� 
�وت و����9 �، وھم �<رج �ن ���� أف ود، و@ ��وت أ��C ��� �<رج �ن ر���� أف ود؛ T5ذا ��ن ذك أ��1�� �

�رز2ون ا���ن �5 ز��ن ار��4، و����طرو�� إذا ����وه ��� ����طرون اU�ث ����، 5�1ذ5ون ��� �ل ��� �وا�د 
5َ���7و�� ����م ��� إ� ����C �ن ��2ل 5��U��م ��� �Cر��م و����9م، T5ذا أ�طروا أ<��وا و���وا و���وا وُر�9 أCره  ِ

  . ��Aث و��1ت ���م ار+�ل اذ�ور����م 5درت ����م ا

 ���وإذا أ<ط7ھم ھزوا وأ+د�وا و+�رت اذ�ور و��ت ا��Aث، و���ن أCر ذك ����م، وھم ��دا�ون �دا�� ا
  . ��وون �� ا�)ب و����5دون ����C ا�1وا ���5د ا���9م

و �5 ��1ط4 أرض ا�رك ��� ��� ���5 ���ن ذك ���م ذو ا1ر��ن ا��رف إ� �� ��ن ا�د5�ن �15�م ������ وھ

  . ا��س 5و+د ��د �� ������ ���9 5ر�

���5 أ��7 �5 ���� ��ر � أ���� ��� ��c ا��ء Cم +�ل �ر-� <���ن 5ر�<� و+�ل ��وه ا�<ور وط��� 
ا���س، Cم �ذاب Cم ��ب ���� و��ر ���7 �رق �ن +�ل ��ت ا�رض، Cم �)ه و�ر�5 �ز�ر ا�د�د وا���س 

�ر�2 �ن ���س أ��ر، ���7 �رد ���ر �ن ��رة ا���س ا�ذ �  . و�واد ا�د�د. اب، و+�ل <)

�� ا+ن وا�Aس، �5��� ھو ���ر إذ د45 إ� أ�� ���� ��دون ���ق و�� ��+ ����5 5رغ ��� وأ���� ا�ط�ق ���دا إ
��ون، ���م وا�دة و�����م وا�دة، ��دون، 5و+د أ�� ���1دة �1��ون ���و�� و����ون ���دل و��7�ون �� و��را

وأ<)�2م ����� وطر���1م ���1���، و�2و��م �ؤ���� و��ر��م ���و�� و�2ورھم ��7واب ��و��م، و�س ��� ��و��م 
  . أ�واب، و�س ����م أ�راء و�س ����م 2-�ة

 ����ون و@ ����1ون، و@ و�س 5��م أ�P��ء و@ ��وك و@ أ�راف، و@ ����و�ون و@ ����-�ون و@ ����ز�ون و@
��1طون و@ ��ر-ون و@ �����م ا�5Jت ا�� ���ب ا��س، وھم أطول ا��س أ���را و�س �م ����ن و@ 15�ر 

  . و@ 5ظ و@ �P�ظ

أ<�رو�� أ��� ا1وم <�ر�م، ��T5 2د أ���ت ا�)د ���� : ���5 رأى ذك ذو ا1ر��ن �ن أ�رھم ��+ب ���م، و�2ل �م
��� �دا : رھ� و�ر��2 وPر��� و�ورھ� وظ����� �5م أ+د ���� أ�دا ���Cم، 75<�رو�� <�ر�م �2وا�رھ� و�� ����م �5�7

ك .  

��دا ����5 ذك؛ 9) ���� ا�وت و@ �<رج ذ�ره �ن : أ<�رو�� �� ��ل �2ور �و���م ��� ��ب ��و��م؟ �2وا: �2ل
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��5 ���م �س : �2ل. �س 5��� ���م و�س 5��� إ@ أ��ن �ؤ��ن: وا��5 ��ل ��و��م �س ����� أ�واب؟ �2: �2ل. �2و���
��5 ���م �س 5��م أ�P��ء؟ : �2ل. @ �<��م: ��5 ���م �5�س 5��م ���م؟ �2وا: �2ل. @ ��ظ�م: ����م 2-�ة ؟ �2وا

. @ ����5س: �س 5��م أ�راف؟ �2وا��5 ���م : �2ل. @ �����ر: ��5 ���م �س 5��م ��وك؟ �2وا: �2ل. @ ����Cر: �2وا
  . �ن �2ل أ�� ��وا��ون ��را��ون: ��5 ���م @ ����-�ون؟ �2وا: �2ل

��5 ���م @ ����ون و@ : �2ل. �ن �2ل أ�� �2و��� و�)ح ذات �����: ��5 ���م @ ����ز�ون و@ �<���ون؟ �2وا: �2ل
��5 ���م �����م وا�دة وطر���1م : �2ل. �زم و���� أ����� ����)م�ن �2ل أ�� ����P ط�����9 ��: ����1ون؟ �2وا

75<�رو�� �ن أ�ن �����ت �2و��م : �2ل. �ن �2ل أ�� @ ����ذب و@ ��<�دع و@ ���Uب ��-�� ��-�: ���1���؟ �2وا
�س 5��م ����ن و@ ��5 ���م : �2ل. ��ت �دور�� �5زع $ �ذك اUل وا��د �ن �2و���: وا��دت ��ر��م؟ �2وا

��5 : �2ل. �ن �2ل اذل وا�وا-4: ��5 ���م �س 5��م 5ظ و@ �P�ظ ؟ �2وا: �2ل. �ن �2ل أ�� �1�م ���و��: 15�ر؟ �2وا
@ ��Uل : ��5 ���م @ ��1طون؟ �2وا: �2ل. �ن �2ل أ�� ����ط� ا�ق و���م ���دل: ���م أطول ا��س أ���را؟ �2وا

�ن �2ل أ�� وط��7 أ����� ��)ء ��ذ ��� �����75ه و�ر��� ���� �5ر��� : ��5 ���م @ ��ر-ون ؟ �2وا: ل�2. ا@����Uر
��� .  

: �2ل. @ ��و�ل ��� P�ر $، و@ ���ل ����واء وا�+وم: ��5 ���م @ �����م ا�5Jت ��� ���ب ا��س؟ �2وا: �2ل
��م و+د�� آ��ء�� �ر��ون �������م، و�وا�ون 15راءھم، و���ون ��ن : �دCو�� أھ�ذا و+د�م آ��ء�م ����ون؟ �2وا

ظ���م، و����ون إ� �ن أ��ء إ��م، و����ون ��� �ن +�ل ����م، و����Uرن �ن ���م،و���ون أر����م، 
و�ردون أ������م، و���ظون و��2م وا��2روا و��2م �)��م، و�و5ون ���ودھم، و��د2ون �5 �وا��دھم، و@ 

�Pر�م ����ون �ن أ����9م و@ ������ون �ن أ�2ر��م، M��75 $ �ذك أ�رھم و��ظ�م �� �� ���وا أ���ء، و��ن ��1 
  . أن �<���م �5 �ر���م

و ��ت �1��� ��2ت 5��م، و�ن م أؤ�ر :  5ذ�ر أن ذا ا1ر��ن �2ل ��ك ا���-ر��� $ ����-�2ل ���د �ن إ���ق 
1��م�� . 

  

��� �ن اA�را9����ت ا�� ����ق ���1 ذي ا1ر��نھذه ا�CJر �P ن، وھ� ��� @ ��دق  و@ �ك أن���1ل �ن ��ب ا�و
���: إذا �د�Cم ��و إ�را9�ل 5) ��د2وھم و@ ��ذ�وھم؛ و2ووا : �2ل-و��م ��� $ ����-و@ ��ذب، ��� �Cت أن ا

@ ��د2وھم �5 �ل �� �ذ�رون؛ : أي إ��� و�� أ�زل إ��م وإ��� وإ��م وا�د و��ن � ����ون آ��� ��� أ�زل
  .إ����� �+�) �ذ��، و@ ��ذ�وھم �5 �ل �� ���1ون؛ 15د ��ون ��1 ��5ذ�ون ���ق، وآ��وا �ذك ��5د2ون

� ذ�رت �5 ا1رآن �+��� وھ� �ن أ�+ب ��2 ذي ا1ر��ن��� � :ا�1ص؛ ذ�ر $ ���� �5 ھذه ا��1 2و

ًوآ��:�ه �ن �ل �.ء ���� َ َ ْ ُ ْ ٍَ َ ُ َ َ) ْ ُوآ��:�ه  :أ2دره و2واه وأ�ط�ه �� م ��ط P�ره أ��ه $ �ن �ل ��ء ����، 5�دل ��� أن $ ِ ْ ََ َ
ً�ن �ل �.ء ���� َ َ ٍْ َ ُ) ْ ِ �ا��ب �1رب � ا���د، و���ن أ��� �<رت �  5���ن أ��� �<رت � ار�M، و���ن أ��� �<رت 

��ن وا�وا<ر و�� أ����� ��� إذا ر��� 2ط4 ا����5 ��ر��؛ �ن $  ا�را�ب ا�� ���ن و+ودھ� �5 ذك از��ن؛��
� ذ�ر��� ���� �َ/��I= :أ�� ��c ا��رق وا�Uرب �5 2و َ ْ َ َ ����ً َ َ .  

ا����ب ا�� أو���� إ� ��1ده، و�ل إ�  ذ�ر أ�� ��ر ���ب، ��ب �ن ا����ب ا�� @ ���م �������، و���� �ن
 �ط�4 ��� آ<ر�ن، و����اذي �Uرب 5�� ���ھدھ� �Uرب، وإن ���ت  �Uرب ا��س و@ �دري أي +��، �ن ا���ن

M�ُرب ُ ْ َ
 �P�� ن�� ./ٍ ِ َِ َ ْ ��ن ��ء أو ��ر ٍَ �5 ����.  

7��ا���ون ھو ا�راب اذي �ن �Cرة �زول ا��ء ���� و��9�1 5�� ���1ب إ� ��7؛  ذ�ر أ��� ���9 أي ذات ��7ة، وا
����  ��رار��� �ن ا��س؛  �Uرب �5 ��ن ����� أي �د�دة ا�رارة، ���ن أن ��ون: ون أ�ود 2رأھ� ��ض ا1راءإ

  .أ�ر $ إذا �ط�ت 5��� ا��رت و���ت، و�� و�ل إ��� @ �ك أ�� ا��Cل ��

 ���1 ��د �ذر �5 ��� �1وم �+� $ ����، و��� @ أ�ره $ �7ن �د�و و��ذل او��9ل ا�� �و�ل إ� ا��س ا�ق
��؛ �ن $ ���� أ�ره �ذك، �15ل ���� أ�� �� �رف ا�ق، ��5ن �د�وھم��َ ":� �� :إ� اA���ن وإ� ا����ل ا َ ْ ُ

َذا  
ًا��ر:�ن إ�� أن �	ذب وإ�� أن ��6ذ /��م ��:� + َ ُ َْ ُ + َ َ َ + ْ ْْ ِ ِ َِ ) َْ َْ َِ ِ ِ ْ

ا�ذاب �ن ا���ة، و���ن 5��ن ����ق ا����  ��ذب �ن ����ق 
ْأ�� �ن :�ن ا�ؤ���ن ا��Cل ذك، و�2ل َ + ُظ"م /�وف :	ذ�� َ ُ َ َ ْ َ) َ َُ َ +Aم ���� �5 اد��� َ ِ�رد إ�� ر�� ُ ) َ َ َُ ِ B ���� :وت� ��د ا

ً/�	ذ�� �ذا�� :�را ً َ ُ َ ُْ ُ َ ) �ذا�� �5 اد��� َُ ���  .5��ذ�� �ذا�� �د�دا ز��دة 

���دة ر��م و��ر��5  �2ل ا��1ل �د�وھم إ� اA���ن وإ� اد�ند�ل ��� أ�� ���1ل �ن ��ر، و@ �ك أ��  وھذا �وإ
،����2�م : و���ن �م و�����9 و������� 5��1��ون إ� 2���ن وا����A إ��، �د�وھم إ� ا�)ح وإ� ا����ل ا
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���دھم، ���  .و2�م �ؤ��ون و�ط��ون ��رون ��� ��رھم و

������ ا��Uت ا �و���ن أ�� �����ب �ن ��ر+م � ��ك ا��Uت؛ ��� �<�ط��م ���   �����ون ���،ذ�ر أن $ ���
�����  ��ون ھ��ك ا<�)ف �Uت ��� ھو اواT5 ،42ن �ل أھل +�� ��دة �U ��ر5و��� و����ر5ون ����ون، ��T5 @ �د أن

���� ھذه ا��Uت �  .2د ��ون ��ك ا��U @ ��رP ��5�رھم، 5) �د أن $ ���

<����9، و2د ��ون إ���� أ�� ���� �زل   ذ�ر �5 ��ض ���ق ھذه ا�CJر أن $ ���� �ل �U، 2د ��ون ھذا �ن��
$ ���� �U����م، و��ف ������م؛ ��� ����وا ��� ��  �دو� أو �7ھل د���� أو �7ھل  �+���ف �<�ط��م، و��ف �1�م ا

،����� �� ھم ����  م ا�+W و��ب �م اد@@ت ���5د أ�د ���م وأ�رواCم إذا د��ھم و��ن �م وأ�2م ���� �د�وھم إ
���وا��ر�د وإ�� ��-رب وا�7د�ب، و��ون �ذا�� ھذا  �ن اد����ت؛ ��T5 ��ذب �ن ظ�م؛ ��ذ�� إ�� ���1ل وإ�� ��

�  .زا+را U�ره و����� 

  5رد وا�د؟  وھووإذا 2�ل ��ف �1در ��� ھؤ@ء ا��م اذ�ن @ ���� �ددھم إ@ $

و���1ل ��� إ� أن ����ر ��� �ن ��داه و��� �ن <���،  ���ن أن $ ���� 2واه �7داة أن ھ��ك �ن ���ر ���: 5��1ل
� ��زل ���� ا�)��9 و���رو��، أو ����� �ن ھؤ@ء اظ���ن 5��ذ��م �-رب و���ن أن ھذه 2وة ���و�� أن��� $ 

و��د ���2 �م �)2ون ا�ذاب �5  
 أو ���ب أو ��و ذك ��� ����روا، وأ<�ر ���7م ��د �و��مأو �+�د أو ��+ن أو ��و��
ُو�	ذاب :1ول $ ���� اJ<رة، و@ ���� �ذا��م �5 اد��� �ذاب $ أ�د؛ َ ََ َ

 ��َا62رة أ�د وأ� ْ َ ََ َB َ ِ ِ ْ
+Aم :و�ذا �2ل  َ�ر ُ Bد ُ

ًإ�� ر�� /�	ذ�� �ذا�� :�را ً َ ُ َ ُ ) َْ ُ َ ) َُ ِ َ ِ .  

+وأ�� :�1ول ََ
ْ�ن آ�ن و��ل ����N /"� �زاء ا���:� و�:�ول �� �ن  َ ِْ ِ ُِ َُ ْ َُ َُ ََ َ ََ َ ْ ُ ً َ ً َ َ َ َ ًأ�ر:� ��را َ ْ ُ َْ ِ َ

ا+زاء �ن $ ���� �د�و $  
  .ا��+��وا � وأ+��وا د�و��، و��2وا �� د��ھم إ�� �ن ���دة $ و�ن ��ر��5 5���ن �م و���ن إ��م و�و�4 ����م؛ إذا

� �1و��� $ �ُو�:�ول :ا����م؛ و�ذا �2ل ون ���� �نوھ�ذا ��ون �ل دا��، اد��ة اذ�ن �د�ون إ ُ َ َ َ�� �ن أ�ر:�  َ ِ ْ َ ْ ِ ُ َ

ً��را ْ �ن آ�ن ُ ����وا��4 واھ�دى و���ره ���وز �5 اد���  أي ���ده ����ر و���ره ��<�ر، و�ذ�ر � ا����2 ا
��2ت، ھ���9 ك ھذه اد����، ھ���9 ك ھذا اA�)م وھذا ا@���)م وھذا  ھ���9 ك أن: ول �و���وز �5 اJ<رة، و�1

  .وھذه ا���دة؛ أ��ر ��<�ر وأ��ر ���وز ��د $ ���� �T5ك �ن ا��9ز�ن ا�و��د

� 5و+د �ن ا��+�ب � و�� ط��� و�2ل��� $ �����م & ���� ��T5 �� +�ء �� وأ��م وا وھ�ذا �1ول �ل �ن د�� إ
+وأ�� :ادار اJ<رة و���د أ�-� �5 اد���؛ و�ذا �2ل ��ظ� ��ذا ا�وز و��ذه ادر+�ت و���د �5 ََ

َ�ن آ�ن و��ل   ِ َ َ َ ََ ْ
����Nَ /"� �زاء ا���:� َْ ُ ً َ ً َْ َُ َ ِ ���� :������� �و���� إ��، وا���� ا�� @ �1در ����� �5 اJ<رة �C��� �1در  ا���� ا

���� $ �َ�"ذ�ن :و�+ز�� ��� ��� �2ل ��� ِ ٌأ��:وا ا���:� وز��دة +ِ َْ َ َ ْ ُ َ ِْ َ ُ َ
 �َ���زي :و�2ل $ ��� ْ َِ َا�ذ�ن أ��ءوا ���  ِ ُ َِ َ َ ِ +

ِ��"وا و��ز ْ َ َ َُ َي ا�ذ�ن أ��:وا �����:�ِ ُْ ُ َ ْ َْ +ِ َ َ   .�+�ز��م $ و�C���م و�+ز��م ��7�ن �� �+�زون �� أي ا�����ن ِ

َ�"[ �ذل ����، و�و+� ��و ا��رق Cم: أ��4 ���� ���� ذ�ر �5 ا1رآن أ�� َ ِ�Mرب ا���س َ ْ َ َ+ ِ �ذا ذ�ر ��c أ�-� �ط�4  ْ
���ھدھ� �ط�4 5�� �س ���� و����� إ@ ��ر أو ��وه، وو  ا��س ���� ��ر �ن �Uر��� إ� �ط���� ���� إ� ���ن

$ �ن  ��ل ��� أ�ر:  ��c ذك ا���ن ��c �� أ�ره $ ��؛ ����وإ��� �ط�4 ��� آ<ر�ن، ���5 ���ت �5 ا�1�U� @ �1�ب
  .�و�� ��ذب �ن ظ�م، و��د �ن أ��ن وآ�ن ��ل �ذك

ْو�د �ن �� ��c ��ن ا�د�ن: �و+� إ� +�� أ<رى، وو�ل إ��� 5و+د ����: ���� ���� Cم ��د ذك أ��4 َِ َ ًدو:���  و��  َ ْ ََ ِ ِ ُ
�ون  و?�ً? ���دون �4 َْ ُ َ ََ َ َْ َ ُ َ

�)��م، و@ �د أ�� أ�� ��ن ��ر+م �م ��1ل �م  و+د 2و�� @ ���دون ����ون �)�� و@ ���م 
�ون  و? َ? ��� ����� ���دة ا��ر+��ن �)��؛ ��� ����وه، و��1ل � �)��م�ً���دون �4 ْ ُ َ ََ َ َْ َ ُ َ

 .  

�7+وج و�7+وج ���دون �5 ا�رض؛ ����� أ��م إذا ����وا ��T5م  و�� و+دھم ذ�روا � أ��م �ؤ��ون، و�ن ذ�روا أن
��� ��ض ا��س أو �� أ��� ذك؛ �5��7ذ� ���دون إ�� ���1ل وإ�� �1��-�أن �1�م  وه أو ط��وا ������ر ارذا9ل وإ�� ��

���1 ��� �1�م ذك ا�د و���7 ��ل؛  �دا ��+زا ����� ����م و��ن �7+وج و�7+وج، وو�دوه �7ن �+��وا � <ر+� أي
أ�د أن ���دھ��، ��5ل ��� ھذا ا�د، وأ�ر �+�4 �د�د و��وه  ��ث ��ون ��ن +���ن �ظ���ن، وا+�)ن @ ���ط�4

ِآ�و:. :و�2ل ُ
ِز�ر ا��د�د  ِ َ َ َْ ُ

ذك  از�ر +�4 ز�رة وھ� ا�و�� �ن ا�د�د 5+�4 �� ا��ط�ع �ن ا�د�د، Cم و-�� �5 
أ5رغ ���� 2طرا ��+�د �� وأ��M �دا  ا���ن اذي ��ن ا+���ن، Cم أو2د ���� ��� ذاب ذك ا�د�د وأ�� M��C ،(9م

َ/�� :����� ��+زون �ن أن ����1وه؛ و�ذا �2ل ��� $ أ��م �1در ار�����؛ ���ث ��ر �دا�ر� ُا�ط��وا أن �ظ�روه  َ ُ َ َ ُ ْْ َْ َ

���ًو�� ا��ط��وا �� : ُ ْ َ َْ ََ َُ � أن ���د ����؛ ��� ��ل إ� أ�د �ن �7+وج و�7+وج أن �ظ�ره ��� م ���ط4: ���� َ
���1 أي  ���7 أ��س @ ���ط��ون أن ���دوا ����، وم ���ط��وا أن ���1وه ، وم ���ط��وا � أ�)ه؛ وذك ��و���
  .����، �ل ھو �د ���4
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���َھذا :�1ول $  (ر��� �ن ر�. َ َ َ ْ َْ ِ ٌ
َ/Yذا �و5��1 � أن أ�2ت ھذا ا�د ا���4 اذي ����م و��ن �7+وج و�7+وج: ����  َِ 

َ��ء و�د ر�. �	"� د��ء َ َ ) َ ْ َ َ َ+ َ ُُ ا ��ء $ �د�� ��� ���ر ���و�� Fرض إذ إذا +�ء و�د $ T5ن $ ���� �+��� د��، َ
����.  

  

  ا�	ظ� وا�	�رة �ن ذ�ر ا��Nص /. ا��رآن

  

  .ا�)م ����م ور��� $ و�ر����

  ��م $ ار��ن ار��م

��ن، و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د��  .و��� آ� و���� أ+���ن ا��د & رب ا

�ن ا��2ل إ� اA���ن ا���M ا�1���؛ وذك أن $ ���� �ر�د ا�ؤ ��رف أن �+�9ب ا�<�و�2ت وPرا9ب ا�و+ودات
����د ��� أ�� و�ده ھو ر��م، وھو ����� ���ده ��1م  �د@@ت ��� ���ل 2در�� و��� ���م ��ر�5، ود@�>

 @ �5ره إ� أ�وره اد��� ��T5 وا���رف 5��م �5ن ��7ل 5��� و��1ل ا���ر و�رف وأ�1ن، وأ�� �ن ا��رف وا��رف
  .����ر و@ ��ذ�ر و@ ����ر

ِإن /. :ا1رآن دا��9 2و� �+د �5 + َذ�ك ��2ت ��وم �	�"ون ِ ُ َِ ِ ٍ ِْ َ ْ ٍَ َ $  أي �م �1ول ����ون ��� و����رون ��� �5 <�ق ََ
�ِإن /. :����، و�ذك 2و + ُذ�ك ��2ت ��وم ���4ر ِ َ ْ َ+ ََ َ ٍَ ِ ٍ َِ و���رھ�؛  ���� ��ون �5رھم �5 ھذه ا�و+ودات �U�رھ� َونَ

  .�ر�4 � و��+د �د�م ھذا ا����ر ��� ا�1�ن �1درة <��1م، وأ�� ���� أھل أن ���د، وأن

����ده �5 ����� �نCم �ن ذك أ�-� �� 2ص $ ��� ����2ص ا�و�ن ا�� �دل ��� أ�� ������ �� أھ�ل ا���د �4   
إ��م ار�ل  ����روا و����1وا و�4 ذك 2د @ ���دون ��1و�م إذا ���ت ����2 و��2رة، 75ر�ل �و�� ��ب �م اJ��ت؛

� �7و9ك ار�ل أو ���-�م و��ذا ���ت ��� وأ�زل ����م ا��ب، وأ�ر �ل ر�ول أن ��ون ���را و�ذ�را ����، وأ<�ر
�����2م و����� ���2م.  

  

  �و�= �	ض ا�	"��ء /. �رد اL�را�P"��ت

  

و@ ���M؛ �ن �C�را �ن  Cم إن ا����ء ر���م $ �و��وا �5 ھذه ا�1ص، و�ن 2د ��ون ��ض ا�و�P 4�ر ��Cت
�2 ���� اA�را9����ت أي ا�� ��1ت �ن ��� إ�را9�ل �وCو ��ك ا�1ص ا�� �و+د �5 ��ب ا�����ر ����دھ� ��ب P�ر

�ن ����م، و2د �رف �7ن ����م �+وإن :د<��� ا��ر�ف وا�U��ر، وأ��م ���وا �� �س ����M ��� �2ل $ ��� ِ �م  َ:�ْ ُ ْ ِ
4�َر��� �"وون أ��:��م ������ب �����وه �ن َِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ْ ُ ُ ََ َ َ َْ ْ ْ َِ ْ َ ً َِ �ُا����ب و�� ھو �ن ا����ب و� َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َْ َْ ِو�ون ھو �ن �:د �ُ + ِ ِ ِْ ْ ُ ََ ُ

ِو�� ھو �ن �:د �   + ِ ِ ِْ ْ َُ َ َ
ْو��و�ون �"� � ا��ذب وھم ُ ََ َ َ َ َِ َ ْ َ ُِ + ُ
َ�	"�ون  ُ ْ ََ

 �)م $ اذي �����ون و�د�ون أن �)��م ھذا �ن ��د $، وأ�� �ن ���� 
ٌ/و�ل :�4 أ��م ��ذ�ون، و�2ل $ ���� أو��ه إ� ار�ل ْ َ ْ�"ذ�ن ����ون ا����ب ��Iد��م Aم ��و�ون ھذا �ن َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ُُ ْ +َ ْ َ ُ َ+ ْ ِ َ ِ َ ُ ْ

ِ�:د �   + ِ ِْ

�"  �:�A �� ً����روا ِ ِ َِ ًَ َ َْ ُ $، وھ��ك �ن ����م �)�� و����� إ� $،  �ن ���ب ����� و����� إ� 75<�ر �7ن ھ��ك ���م َِ

�)��م إ@ �� ��2ت ���� ا�د�، أو ��ن �ن ا��د2�ن ا��رو5�ن ���دق  وا�ل ��ذ�ون؛ و�+ل ذك @ ��1ل �ن
  .اذ�ن @ ����ون و@ �1وون إ@ ���9 ��1 ا��ور��ن

 ا�� أ+��ت �5 و+�وت ا�1ص ا�� �زت �+��� �5 ا1رآن �Cل ��2 ط�وت  �و�C� 4�ر ���م �5 ��ض�ن ذك

��، وإ��� ھ� ��� @ ���و�4 �5 ھذه ا��1 ا��  ا1رآن، T5ن �C�را �ن ��ب ا�����ر ��9ت ��C�ر �ن ا�1ول ا
 �5و�C� 4�رون، وذ�روا 5��� �وادث وو49�2، �5 ا1رآن �+��� ؛ ا�� ذ�رت و��روت أ+���� $، و�Cل ��2 ھ�روت

��� �� ھ� ���� دون ر+وع أو ��د�ق ��ك ا�1ول ا�� ھ� ����� وا��ل أ�� @ ��� ��ك ��Jو49�2، �1�5ل ا���  ا
  .أ�ول P�ر ����دة

وأ�� و�وس ا+��، وأ�� د<ل إ�� إ���س �5 �ورة أو �5 +رم ���،  وإ<را+� �ن و�ذك �C�ر �ن ا�1ص ���1 آدم
  .إ� آ<ر ذك؛ 5) ��دق ��� @ د�ل ���� و�واء إ� آدم

  

  �ورة ا���ف :�وذج �"�Nص ا��رآ:.

  

�زو�� أن ��ر�� ا�رب �ن 2ر�ش ��  ذ�رھ� $ ���� �5 ا1رآن، و��ب �ذك أ�-� ��� �ر ��� ��2 ذي ا1ر��ن
 ������� و��م-ا���ر ا $ ���-����ا�ور ا1رآ���؛ ��وا �5 ��و��، 75ر��وا إ� ا��ود ھذه اJ��ت و  و�زت 

ا���ء، وأ�� �ر�ل �ن $  ��7و��م �ن أ�ره أ�� <رج ��د�� ��ر �د�� أ�� ���، وأ�� ��زل ���� او�� �ن ���د���
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  أو �س ����؟ ����، وأ��م أھل ���ب 75<�رو�� ھل ھو ��� ��� ��ر5ون،

T5ن أ<�ر�م ��� �5و ���، وإن م �<�ر�م �5و ر+ل ��1ول   ��وه �ن C)ث ���9ل:�1وون ��5ب ا��ود إ� أھل ���
ا��زوا �ن أھ���م وآ���9م؛ ��T5 ��ن �م أ�ر �+�ب، و��وه �ن ر+ل طواف ط�ف  �ذاب، ��وه �ن 5ر�2 أو �5��

  .وا�Uرب، و��وه �ن اروح ا��رق

���أ<�ر�� �ن �5�� �5ر2وا أھ���م وآ��ءھم و2و��م و��ن �م : �وا 15-و��م ��� $ ����-���5 +�ء أو9ك أ�وا إ� ا
  .وأ<�ر�� �ن ر+ل طواف و�ل ا��رق وا�Uرب و�� ��ن �ن أ�ره، وأ<�ر�� �ن اروح �د�ث �+�ب،

����� $؛ �����5 $ و�7<ر ���� او��، و��1 <� أ<�ر�م ���� Pدا وم �1ل إن ��ء:  �2ل- ��� $ ���� و��م-Cم إن ا
�ن ��2 ا���� اذ�ن ھم أھل  ��ر �و�� �� �زل ���� او��، ��5د ��ذك �زت ���� �ورة ا��ف أ<�ر $ �5 أو

ْإ:�م :ا��ف ُ + ْ/��� آ�:وا �ر��م وزد:�ھم ھدى ور�ط:� �"�  "و��م ِ ْ ِْ ِِ ُِ َُ َْ َ َ َ َ ) َ َ ََ َ ُ ًْ ُ ُ ْ ِ ٌ ِ �ْأم :وأول ا��1 2و ِ���ت أن أ��Nب ا���ف  َ ِْ َ َ ْ ْ ََ ْ َ َ+ َ
ًوا�ر �م ��:وا �ن آ���:� ���� َ َ َ + ََ ُ َِ ِ ِْ ِ ،��1َو? :و�2ل �5 آ<رھ� إ� آ<ر ا ِ��و�ن ��.ء إ:. /��ل ذ�ك ;دا إ َ ًِ +َ ََ ِ ِ َِ َ ٌُ ) َ ٍَ ُ? أن ���ء �ْ + َ ََ ْ َ +

 

�����5.  

��دم ا���9��C �1و ���ْإ? أن :$  َ + ُ���ء � ِ + َ ََ
و2د ��ن �م �د�ث  75<�ره ���1 أ���ب ا��فأو إن ��ء $،  

����� وإ��� ھ�  ���7ت ���2م، و�ن �و�4 ا���رون 5��م وذ�روا 5��م �����ت @ أ�ل �� و@ د�ل �+�ب إذا
  .�7<وذة �ن ��ب ��� إ�را9�ل

$  و�Uر���، أ<�رار+ل ا���ر اذي ��c ���رق و��Uر��� أو �ط�4 ا��س  ا1ر��ن Cم �زل �5 آ<ر ا�ورة ��2 ذي
�ْإ�� أن �� ذا ا1ر��ن: ���� ����1 �5 ھذه ا�ورة أ�� أ��4 ���� �� �2ل $  َ + ً�	ذب وإ�� أن ��6ذ /��م ��:� ِ + َ ُْ ُ + َ َ َْ ِ ِ َِ )ْ َ  :�2ل ِ

ْأ�� �ن َ + ُظ"م /�وف :	ذ�� َ ُ َ َ ْ َ) َ َُ َ َو�دھ� إ� آ<ر ا��1، 5ذ�ر أ�� و�ل إ� �Uرب ا��س َ َ َ َ �P�� رب /. ��نM�ٍ ِ َِ ََ ْ َ ُ ٍُ ْ
و2رأھ�  

��و2ف ��ده، وم ���ط4 أن ��+�وزه وإذا ا��س �Uرب  � ھذا ا��ر اذي�5 ��ن ����� أي ��رة أن و�ل إ:��-�م 
Cم إ�� ر+4 وأ�� 4���� ��� ��c �ط�4 ا��س و+دھ� �ط�4 ��� 2وم @ ���دون  �5 ذك ا��ر و@ �دري �� وراءه،

+��� : 2و@، و+دھ� �ط�4 ��� أ<�ر $ ���1ون ْإذا �"[ �ط"= ا���س و�دھ� �ط"= �"�  و َ َ ُ َ َ ْ َ َ ََ ْ ْ ََ ُ َ ََ +َ َ ِ ْم �م :�	لِِ َْ ْ َ َ ٍ  ��َ��م �ن دو: ُِ ُِ ْ ْ َ

ً��را ْ َ�ذ�ك @ ���دون ���1ون 2و@ ِ ِ َ ًو د أ�ط:� ��� �د�� �6را َ ْ ْ َ َ َُ َِ َ َْ ِ ْ ََ
ھ��ك  وأ<�ر ���� ���7م @ ����ون �)�� و���ن أن 

  .�ن ���ر �م و��ر+م �م

  

4�م  Nوج وو�I�وج و�I� ورد �ن ذ�ر ��  

  

و+د أو9ك ا�2وام اذ�ن ط��وا  ��د ذك ذ�ر أ�� ر+4 ��� إذا و�ل ��ن ا�د�ن ا�د�ن ���� ا�د اذي أ���2، ��د ذك
�+إن :��� أن ���� ذك ا�د و�2وا  �I�َوج و ِ َ ُ ً��Iوج �4�دون /. ا�رض /�ل :�	ل �ك 6ر��َْ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ََ ََ َ ُْ ْ َ ِْ َ ِ َِ ُ ْ

 ���� أن ھذا ا1�م 

Mذي أ���7+وج و�7+وج أن ��+زا و�����  �ن ا��س ���دون �5+�ل ����� و����م رد��، 75���� $ و��� ذك ا�د ا
ا5A��د؛ ��5 ھذه ا��1 أ�� ��ر أو ��� ھذا ا�د اذي ��4  ��7وا إ� أو9ك 5) ���ون إ� �� ���وا �رو�و�� �ن

  .إ� أو9ك ���دوا �5 ا�رض �7+وج و�7+وج �ن أن ���وا

+��� :�ورة ا�����ء �2ل $ ���� و2د ذ�ر $ ���� �7+وج و�7+وج أ�-� �5 َ I� ْإذا /��ت َ َْ ِ ُ َ (�وج و��Iوج وھم �ن �ل ِ ُْ ْ ُِ َ ُ ُ َ َ ُ ُْ

َ�دب �:�"ون َُ ِ ٍْ َ َ  ���أ��م �<ر+ون �5 آ<ر اد��� وأ��م ���دون �5 ا�رض وأ��م -$ ���� و��م  ���- وأ<�ر ا
�Cر��م �و�ن ��� إ�  ����� ا���M ��ه ا+�ر�� أو ���ه ا���ر Cم ���دون �5 ا�رض ��5د ذك��ر�ون ���ه ا����ر ا

 5����ون �ر�� ��وت ر+ل وا�د Cم - دود ��ون �5 ر���2م -ا�Uف $ ���� 5��دھم و�-����1م 5�ر�ل $ إ��م
ا�رض ��د  زل $ ���� �طرا 5�U�ل+���م 5�ر�ل $ ر��� ���5ل +�CCم و��1��� �5 ا��ر و�� ���ن ا�رض �ن آ�Cر

��ن ��2 �7+وج و�7+وج ����م ��� ��ون ��ز�� أي ���رآة ا��5�� ھذا ھو اذي ذ�ر $ ���.  

��Uر ا�+��م، وأن طول أ�دھم ��ر أو ��وه �5ظ�ھر أن ھذا  وأ�� �� �ذ�ر �5 ��ب ا�����ر و��ب ا�1ص �ن أ��م
� أن أ�دھم @ ��وت ��� �ود � �ن ���� أف ھذا أ�-� �س ����M، وو ��ن أ�- �ن ا�<رص، و�ذك �� ورد

و�<�ط�ون و�Cت �5 ا�د�ث  ��9وا اد��� و��ن @ ���م أ�ن ��و�ون إ@ أ��م ��ر وأ��م �م �1ول وأ��م ����ون �ذك
 �����ك : 5�1ول .�� آدم: ���� �1ول $ : �د�ث �وم ا1���� أھل ا��ر �� �2ل �5- ��� $ ���� و��م -�� ذ�ر ا

�ن �ل أف : �ن �م �� رب؟ 5�1ول: 5�1ول. � إ� ا��رذر��ك ��C إن $ ��7رك أن �<رج �ن: 5���دي ��وت. و��د�ك
وا�د �ن  أ��� ذك اوا�د إذا ��ن @ �د<ل ا+�� إ@: �زن ا�����، و�2وا. ووا�د �5 ا+�� ������9 و���� و���ون

����! ا�ف وا�1�� �ن ���ب ا��ر 75��� ذك اوا�د؟ $ ��� ���ف و���م إن �ن �7+وج و�7+وج أ: و��م �15ل ا
  . .وا�د
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و��7ورون و����ون وأ��م ���Cون أو ����2ون وا��م <�ق �C�ر @  ��5 ھذا إ2رار �7ن �7+وج و�7+وج ��ر وأ��م ����ون
�ددھم إ@ $ ���� �T5 �1ص  . �� P�ر �وCوق ���وأ�� �� ذ�ر �5 ��ك ا

أ�ن �41  ز�ن أ�د ا<���ء أراد أن ���ث �ن �د �7+وج و�7+وج ھذا ا�د اذي ���ه ذو ا1ر��ن ذ�ر ��ض ا�ؤر<�ن �5
و�زودھم �روا�ل إذا ���ت روا���م و�زودھم  75ر�ل �ن ��7ل ��� �2ل ا��رق وأ�ر �ل أ��ر دو� أن ��د ھؤ@ء

ا��ر و2ط�وا ا����5 و2ط�وا ا���ر ��7ون �ن ھذا ا�د Cم �Cروا ���� ��د ذك  ���واCم إ��م أ: �7ط��� وأ����، �1ول
�Cروا ���� وإذا ھو �د ���4 و�ر��4 ار����� ���را وإذا ھو أ��س �5 ����� وإذا ھو وا2ف  +�� �ن ا�رض و��

��9ط @ ���ط�4 أ�د أن �����1��.  

ا��ب، و�7وا �ن   5�� ��ب ���M إذا أر�د ���5، وذك ا�1ل 2د أ�2ل �� ذك5�� �2ل ���ر ���م ��� أن ذ�روا أ�-� أن
�رة ��� �ن أ�)ه �<�وق وھذا ا�<�وق �ن  @ ��ر�5 و�ن �1ط �����: �و� ھل ��ر5ون �ن وراء ھذا ا�د �2وا

���� و� ���� و��را و� �د ���� أ�� �U�ر ����9 ��وان �U�ر ���ر�ب أو ��ن ور+��ن و�ن @ ��وه، وأن 
  . ا�دا�� وا����� �5 ھذا �ن +�س ھذا ا<�ق اذ�ن ھم �7+وج و�7+وج ا��1 وذ�رھ� ا�ن �C�ر :��رف �)��، �15وا

���أم ا�ؤ���ن  د<ل �رة ��� ز��ب - ��� $ ���� و��م -و�ن 2د ��ون ذك P�ر ���1ق �Cت �5 ا���M أن ا
�ن ردم �7+وج و�7+وج �Cل ھذه و��ق ������T وا��  @ إ� إ@ $ و�ل ��رب �ن �ر 2د ا�2رب M�5 ا�وم: وھو �1ول
�ون �2ل أ���ك  ز��ب����� �15ت��  . ��م، إذا �Cر ا<�ث: و5��� ا

ھذا ا�د �ل �وم T5ذا +�ء ا��ل ور+�وا ����وا وأ�وا �5  ذ�ر �5 ��ض ا���د�ث أن �7+وج و�7+وج ����ون �5
 ھو 2د ا��م و2د ر+4 ��� ھو، وھ�ذا ����رون �5 ا��ت إ� أن ���7 از��ن اذي �7ذن ��د ���ا���ح وإذا ھو 2د 

� �5 أ��م �<ر2و�� و�<ر+ون �ن ورا�9��� $.  

  

  ا�رد �"� �ن أ:�ر  N� ��Iوج و��Iوج

  

م 15د ط��� ا�رض و+ود � @: 2د ذ�ر �5 ��ض �5 ھذه ا�ز��� �ن ���ر ھذا ا�د و�ن ���ر �7+وج و�7+وج 5�1وون
��� ھؤ@ء ا1وم اذ�ن ��ذه ا��� أو اذ�ن ��ذه ا�Cرة،  �ر�2 وPر�� ���@ و+�و�� وم ��Cر ��� ھذا ا�د وم ��Cر

��> ��ا1رآن  أ�رھم و@ط�4 ����م و�)م �C�ر ��و ھذا، و�ن إذا �ر��5 أن ھذا ا�د 2د ذ�ر �5 �5و ���وا �و+ود�ن 
  . �ل ����� أن ���1د ���� @ء �ن ا<روج و�ن ا���د �5 ا�رض �5�س �� أن ��ذب ��وأ�� �د ���4 ��+ب ھؤ

�ن ذي ا1ر��ن ����� :أ�� �2ل ذ�ر $ ��� $ ����َ/Yذا ھذا �ن 5-ل ر��؛ ���� ھذا اذي أ ُ��ء و�د ر�. �	"�  َِ َ َ َ ) َ ْ َ َ َُ
َد��ء + أCره و���ر ���و�� Fرض $ أ��م ��� ���7 ھذا او�د ھل ھو 2د  إذا +�ء و�د $ T5ن ھذا ا�د ��دك و�زول َ

 ���M ���م ا����1ل، و�ن ھذا اد�ل وا-M �5 أ�� �5 ا����1ل و�ذك ا�د�ث اطو�ل اذي �5 أ�� أو أ�� �5

��رون ���، ��دق �ذك ��� ورد �5  ن وأ��م ��ر�ون ���ه ا�رض ا��واذي 5�� أ��م �<ر+ون �5 آ<ر از��
  .ط�ن 5��� ��C 4و��� �5 ا1رآن ا���د�ث و@ ����ت إ� 2ول �ن أ��ر ھذه ا��1 أو

  

  �� ��ء /.  N� ذي ا��ر:�ن وط"�� �	�ن ا����ة ا��. /. ا�ظ"��ت

  

  ��م $ ار��ن ار��م 

��ن، ا�)ة ��  . وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ� و���� أ+���نا��د & رب ا

���د ار��ن �ن ��د $ ا���J �2ل: �2ل: �2ل ر��� $ ��� ��Cل �2ل: �د-��د��C ����ن �ن : �د��C ���د �ن ا
 ا1ر��ن ��دا �ن ��ن ذو: �د��C أ�� �ن ���ر �ن ��م �ن أ�� +��ر �ن أ��� أ�� �9ل �ن ذي ا1ر��ن �2ل: و��4 �2ل
�� و��ن �ن $ ���ز� -<م، و��ن 2د ��ك �� ��ن ا��رق وا�Uرب و��ن � <��ل �ن -�ز و+ل-���د $ �� 

�  . ز��5�ل و��ن ���7 ذا ا1ر��ن �زوره: ا�)��9 ��1ل 

�� ذا ا1ر��ن : C ���5م �2ل: �5��� ھ�� ذات �وم ���د�Cن إذ �2ل � ذو ا1ر��ن �د��C ��ف ���ت ���د��م �5 ا���ء �2ل
و�� ���د��م ��د ���د��� �5 ا���ء، �)��9 2��م @ �+��ون أ�دا و���م ��+د @ �ر45 رأ�� أ�دا ورا�4 @ ���وي ��9�2 

����ن ا��ك ا1دوس رب ا�)��9 واروح رب �� ��د��ك �ق ���د�ك : أ�دا ورا45 و+�� @ �طرق ��<ص أ�دا �1ول
: �� ز��5�ل إ�� أ�ب أن أ��ش ��� أ��c �ن ���دة ر�� �ق ط���� �2ل: ر��ن ���ء �د�دا Cم �2ل���5 ذو ا1: �2ل

��ن ا���ة �ن �رب ���� �ر�� م : و��ب ذك �� ذا ا1ر��ن �2ل ���� ���� ���م �2ل ز��5�ل T5ن & ���رك و���
ون أ��م �و-4 ��ك ا��ن �2ل ز��5�ل @، ��ت أ�دا ��� ��ون ھو اذي ��7ل ر�� ا�وت، �2ل ذو ا1ر��ن �5ل ����

  . P�ر أ�� ���دث �5 ا���ء أن & ظ��� �5 ا�رض م �ط7ھ� إ�س و@ +ن، و��ن �ظن أن ��ك ا��ن �5 ��ك اظ���
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أ<�رو�� ھل و+د�م �5 ���ب $ : 5+�4 ذو ا1ر��ن ����ء أھل ا�رض وأھل درا�� ا��ب وآ�Cر ا��وة �15ل: �2ل
 �ن ا���د�ث �ن ا�����ء وا����ء ���2م أن $ ���رك و���� و-4 ��� ا�رض ���� ���ھ� ��ن ا���ة و5��� ��د�م

@، �2ل : ذو ا1ر��ن �5ل و+د�م 5��� أن $ ���� و-4 �5 ا�رض ظ��� م �ط7ھ� إ�س و@ +ن �2وا: @ �2ل: �2وا
م ���م��َأ��� ا��ك م ��7ل �ن ھذا 75<�ره ��� 2:  أ��� ا��ك إ�� 2رأت و��� آدم ���� ا�)م : �� ز��5�ل �15لِ

5و+دت 5��� أن $ ���رك و���� و-4 �5 ا�رض ظ��� م �ط7ھ� إ�س و@ +�ن �2ل ذو ا1ر��ن 75�ن و+د��� �5 
و+د��� ��� 2رن ا��س ��5ث ذو ا1ر��ن �5�ر ا��س وا���1ء وا��راف وا��وك Cم ��ر �ط�ب : ا�رض �2ل

��رة ���، T5ذا اظ��� ��ت ���ل وھ� ظ��� ��ور �Cل اد<�ن  ���Cظ��� ا�ط�4 ا��س 5��ر إ� أن ��c طرف ا
  . �5��ر

أ��� ا��ك إ�� 2د ��ن ��2ك �ن ا�����ء وا��وك : إ�� أر�د أن أ��ك ھذه اظ��� �15وا: Cم +�4 ����ء أھل ���ره �15ل
T5 ،ظ��� 5) �ط������ �<�ف أن ����ب ����� ���� أ�ر ��رھ� و��ون 5�� 5��د أھل ا�رض �15ل ذو م �ط��وا ھذه ا

و ��� ���م أ�ك إذا ط����� : ا1ر��ن @ �د أن أ����� 5<ر ا����ء �+ودا Cم �2وا ��T5 ن ھذا و@ �ط�����أ��� ا��ك �ف 
���ن و��� �<�ف ا�1ت �ن $ ��� ����� وأن ����ب ����� ���� أ�ر ��ون 5�� 5��د ظ�رت ��� �ر�د وم ��<ط $ 

أ<�رو�� أي ادواب ����ل أ��ر : 5��7ك �2ل: أھل ا�رض و�ن ����� �15ل ذو ا1ر��ن إ�� @ �د �ن أن أ����� �15وا
ا���رة 75ر�ل 4�+5 � ��� آ@ف 5رس أ��C ���رة ���5<ب �ن ���ره ��� آ@ف ر+ل �ن أھل ا�1ل وا��م : �2وا

��� �1د��� �5 أ�� ر+ل و��1 ھو �5 أر��� آ@ف -��� $ ���� و��م -� �ل ر+ل 5ر�� و�1د �<-ر 5د45 إ 
��رة ���، T5ن ��ن ر+��� إ��م وإ@ �5ر+�وا : ر+ل، و�2ل �ن ��1 �ن ا��س �ن ���ره ���Cري ا���@ ��ر�وا 

  . إ� �)د�م

��ر��� و@ ���ر ��-�� ��-� �5�ف ���4 ��ظ�ل إذا أ������ �15ل ا<-ر أ��� ا��ك إ�ك ���ك ظ��� @ �دري �م �
إذا أ����م اظ�ل �5طرح ھذه ا<رزة إ� ا�رض T5ذا ���ت : 5د45 ذو ا1ر��ن إ� ا<-ر <رزة ��راء �15ل

�5�ر+4 أھل اظ)ل 5��ر ا<-ر ��ن �دي ذي ا1ر��ن �ر��ل ا<-ر و��زل ذو ا1ر��ن و2د �رف ا<-ر �� �ط�ب 
1ر��ن وذو ا1ر��ن ���م ذك �5��� ا<-ر ���ر إذ ��ر-� واد 5ظن أن ا��ن �5 ذك اوادي ���5 أ�� ���ر ذو ا

�2وا و@ ��ر�ن ر+ل ���م �ن �و��2 ور�� ا<-ر ��<رزة T5ذا ھ� ��� ���5 ا��ن �5زع : اوادي �2ل ������
� �ن ا��د 5�رب ��� و�و-7 وا�P�ل Cم <رج ��5س ا<-ر C���� Cم د<ل ا��ن T5ذا ��ء أ�د ���-� �ن ا��ن وأ��

C���� Cم ر�� ��<رزة ��و أ����� 5و�2ت ا<رزة ���5ت 5ر+4 ا<-ر إ� �وت ا<رزة وإ� أ����� 5ر�ب 
و�ر ذو ا1ر��ن 75<ط7 اوادي 5���وا ��ك اظ��� أر���ن �و�� Cم <ر+وا إ� : ������ ��روا ��م $ �2ل: و�2ل

 ��س و@ �2ر أرض <-راء �����، وإذا �5 ��ك ا�رض �2ر ���� طو� 5ر�
 �5 5ر�
 -وء �س �-وء
  . ��وب �س ���� أ�واب �5زل ذو ا1ر��ن ����ره

Cم <رج و�ده ��� �زل ذك ا�1ر T5ذا �د�دة 2د و-4 طر�5ھ� ��� ����5 ا�1ر �ن ھ�ھ�� وھ�ھ�� T5ذا ط�9ر أ�ود 
�ن : ���5 ��4 اط�9ر <�<�� ذي ا1ر��ن �2ل:  ���ق ��ن ا���ء وا�رض �2ل���7 ا<ط�ف �ز�وم ����7 إ� ا�د�د

�ل �� : �� ذا ا1ر��ن �د��C �2ل: �� ���ك و�� وراءك ��� و��ت إ� Cم �2ل: أ�� ذو ا1ر��ن �2ل اط�9ر: ھذا �2ل
��ض ��� ���C cث ا�د�دة Cم ����5ض اط�9ر ا����-� ا���
 Cم ا�: ��م �2ل: ھل �Cر ���ء ا+ص واJ+ر �2ل: �9ت �2ل

��م ����5ض اط�9ر Cم ا���
 ��� ��C� : �C�C cر ���دة ازور �5 ا�رض �2ل: �ل �2ل: �� ذا ا1ر��ن أ<�ر�� �2ل: �2ل
��م ����5ض اط�9ر ��� �F ا�د�دة �د �� ��ن : �� ذا ا1ر��ن �د��C ھل �Cر ا���زف �5 ا�رض �2ل: ا�د�دة �2ل

ھل �رك : �ل �2ل: �� ذا ا1ر��ن @ �<ف �د��C �2ل: �5رق ذو ا1ر��ن 5ر�2 �د�دا �2ل اط�9ر: ل+داري ا�1ر �2
ھل �رك : �ل �2ل: �د��C �� ذا ا1ر��ن �2ل: ����5ض اط�9ر C �C(Cم �2ل: @ �2ل: ا��س ���دة أن @ إ� إ@ $ ��د �2ل

ھل �رك ا��س اU�ل �ن : �ل �2ل: �د��C �� ذا ا1ر��ن �2ل: �ل@ ����5ض C �C(Cم 2: ا��س ا�)ة ا���و�� ��د �2ل
  . @، ��5د اط�9ر ��� ��ن: ا+���� ��د �2ل

5����� ذو ا1ر��ن وھو <�9ف ��� إذا ا��وى ��� : �� ذا ا1ر��ن ا��ك ھذه ادر+� ا�� �5 أ��� ا�1ر �2ل: Cم �2ل
و ����� ��ر+ل ��ب ���� C��ب ��ض را45 و+�� إ� ا���ء �در ادر+� إذا �طM ��دود �5 واد ���� ر+ل 9�2م أ

: أ�� ���ب ا�ور �2ل: أ�� ذو ا1ر��ن �5ن أ�ت �2ل: �ن ھذا �2ل: وا-4 �ده ��� 5�� ���5 ��4 �س ذي ا1ر��ن �2ل
�� 2د ا�2ر�ت ��75 ا��ظر �ن ر�� أن: ��5 ��� أراك وا-4 �دك ��� 5�ك را45 و+�ك إ� ا���ء �2ل�� ��7ر�� إن ا
<ذ ھذا �� ذا ا1ر��ن T5ن ��4 ھذا ا�+ر ���ت : أن أ��
 Cم أ<ذ ���ب ا�ور ���9 �ن ��ن �د�� ���7 �+ر �15ل

����  . وإن +�ع +�ت 75<ذ ذو ا1ر��ن ا�+ر Cم ر+4 إ� أ����� �5د�Cم ��ط�ر و�� �2ل �، و�� رد 

� أ�ره 75<ذ ا����ء ���� ا��زان 5و-�وا ا�+ر �5 أ<�رو�� �ن ھذا ا�+ر �: 5+�4 ذو ا1ر��ن أھل ���ره �15ل
إ�دى ا����ن Cم أ<ذوا �+را ���C 5و-�وه �5 ا��� ا�<رى T5ذا ا�+ر اذي +�ء �� ذو ا1ر��ن �Cل +��4 �� و-4 

: ل�2! ا����ء أ��� ا��ك ا�1ط4 ����� دون ذك أ��ر ھذا أم ��م �� �دري ھذا؟: ��� ��� و-�وا ��� أف �+ر �2ل
��م 75<ذ ا��زان ��ده : ھل ��دك �ن ھذا ��م؟ �2ل: وا<-ر ��ظر �� ����ون وھو ���ت �15ل ذو ا1ر��ن �<-ر 
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 ���Cم أ<ذ ا�+ر اذي +�ء �� ذو ا1ر��ن 5و-�� �5 إ�دى ا����ن Cم أ<ذ �+را �ن ��ك ا��+�ر ���C 5و-�� �5 ا
5<ر ا����ء : +�ء �� ذو ا1ر��ن Cم ر45 ا��زان �5��وى �2لا�<رى Cم أ<ذ ��� �ن �راب 5و-�� �4 ا�+ر اذي 

  ذو ا1ر��ن �<-ر 75<�ر�� �� ھذا؟ : ����ن $ إن ھذا ا��م �� ����U �2ل: �+دا و�2وا

م ���2ل ا<-ر أ��� ا��ك إن ��ط�ن $ �2ھر <��1 وأ�ره ��5ذ 5��م وإن $ ���� ا���� <��1 ��-�م ���ض �����5 ا
م ��+�ھل، وأ�� ا��)�� �ك وا��)ك �� �2ل ذو ���م وا���� ا��م وا���� ا+�ھل ��+�ھل وا���� ا+�ھل �����

 ��ب ك ا�)د -�ز و+ل-أ��� ا��ك ھذا �Cل -ر�� ك ���ب ا�ور أن $ : ا1ر��ن ���ك 2د �2ت 75<�ر�� �2ل
وطf أ�دا ���� �5م ���4 �75ت ���ك إ@ �رھ� ��� ��Uت �ن وأ�ط�ك ���� �� م ��ط أ�دا وأوط7ك ���� �� م �

م ����U أ�د و�� م �ط��� إ�س و@ +�ن-�ز و+ل-��ط�ن $  ��  .  

���� ا�راب �2ل �C�� 4 أ�دا دون أن���ن ا�ن آدم @ T5 ور����5 �� ذا ا1ر��ن Cم : �5ذا �Cل -ر�� ك ���ب ا
 +رم @ أط�ب أCرا �5 ا�)د و��د ���ري ھذا ��� أ�وت Cم ار��ل ذو �د2ت �� <-ر �5 -رب ھذا ا�Cل @: �2ل

أ��� ا��ك �� ھذا : ا1ر��ن را+�� ��� إذا ��ن �5 و�ط اظ���ت وطf اوادي اذي ��ن 5�� ز�ر+د �15ل اذ�ن ���
 ار+ل ا��ء ��د ذو ا1ر��ن <ذوا ��T5 �ن أ<ذ �دم و�ن �رك �دم 75<ذ ���: اذي ���ك و���وا <�<�� ����م �2ل

ا��ء و�رك �����م م �7<ذوا ��� م �7<ذوا ���9 ���5 <ر+وا T5ذا ھو ز�ر+د �5دم اJ<ذ وا��رك Cم ر+4 ذو ا1ر��ن 
  . إ� دو�� ا+�دل و��ن ���ز� ��� �275م ��� ��� ��ت

و ظ�ر ��ز�ر+د �5 ��د�9 �� �رك ر�م $ أ<� ذا ا1ر��ن : �2ل-��� $ ���� و��م -أ�و +��ر إن ر�ول $ : �2ل
��� ���9 ��� �<ر+� إ� ا��س ��� ��ن را��P �5 اد���، و��� ظ�ر �� وھو زاھد �5 اد��� @ ��+� � 5��، و��� 

��� ���د وآ� و���� و��م ������ �C�را $ .  

: �د��C ا�1رئ �2ل:  �ن ��دك �2لو2رأت ��� ����: �د��C ��1وب �ن ����ن �2ل: و�د��C او�د �ن أ��ن �2ل: �2ل
��د ار��ن �ن ز��د �2ل ��Cب �2@: �د�وخ �+�ن �ن ��<�ن ��و : ��� ��A���در�� ���15: �د��C ��د �ن ���ود 

��ده ��5ط���1 5و+د��ه +��� �5 ظل داره 75<�ر�� ا<�ر �15ل ��Cر ��5د������1 �ن  ���� -إن ر�ول $ : ا�ط���1 إ
اذھب �5ن و+دت ����ب �ن أ����� 75د<��م ���5 : أ�� ��د @ أ��م إ@ �� ����� ر�� Cم �2ل: �2ل-��م $ ���� و

 ���إن ��9م �<�ر��م ��� +�9م ��7و�� ��� �2ل أن ����و�� وإن ��9م �����م : �2ل �م-��� $ ���� و��م -رآھم ا
�2وا ���+�9م ��7و�� �ن ذي ا1ر��ن 5�وف أ<�ر�م ��� �+دو�� : �2ل. �ل أ<�ر��: 75<�ر��م ��� +�9م ��7و�� 

���و�� �5 ����م إن أول أ�ره ��ن P)�� �ن اروم أ�ط� ���� 5��ر ��� أ�� أرض ��ر �����5 ��دھ� �د��� ��1ل 
ن Cم أرى �د���� وأرى ����� �دا9: ا�ظر �� ���ك �15ل: �� اA���در�� ���5 5رغ �ن �����9 أ��ه ��ك �5رج �� �15ل

@ أرى �د���� : ا�ظر �� �رى �2ل: أرى �د���� 2د ا<��طت ���دا9ن Cم زاد �15ل: ا�ظر �� �رى �15ل: �رج �� �15ل
ك ��ك ا�رض ���� وھذا ا�واد اذي �رى ���ط� ��� ا��ر وإ��� أراد $ : �15ل � ا��ك. و�دھ� @ أرى P�رھ�

م، 5��ر ��� ��c ���رك و���� أن �ر�ك ا�رض و2د +�ل ك ����ط��� 5��� 5�ر �5 ا�رض ��5م ا+�ھل و�Cت ا
�Uرب ا��س Cم ��ر ��� ��c �ط�4 ا��س Cم أ�� ا�د�ن وھ�� +�)ن ���ن �زق ������ �ل ��ء ���5 ا�د Cم 

م ��ر 5و+د �7+وج و�7+وج ����1ون 2و�� و+وھ�م �و+وه ا�)ب Cم 2ط��م 5و+د أ�� �ن ا�راش ����1ون ا1و
: ا��1ر، Cم 2ط��� 5و+د أ�� �ن ا���ت ���1م ا��� ���� ا�<رة ا�ظ��� Cم أ5-� إ� ا��ر ا�د�ر ���رض �15وا

 . إ�� ���د أن أ�ره ��ن ھ�ذا 

  

د<و� �5 ��ك اظ��� و�ر�� �ن  ھو �� ��2 $ ���� �+�) �5 �ورة ا��ف وأ�� ��2 ا��Cت �ن ��2 ذي ا1ر��ن
$ أ��م ��1��1 ا��ل 2د : وا-F5 M+ل ذك ��و2ف 5�� و�1ول إن ھذا م ��Cت وم ��ن ���� د�ل:  1�5ول��ء ا���ة،

��ت �دار 2رار وأ�� �س أ�د ���1 5��� و@ ���7 ���� ا�وت �رف �7ن ا���ة اد���.  

�م ��2ون @ ��و�ون �ل ھذه وأ� وذو ا1ر��ن وإ��س ا�� �ذ�رو��� أ��� أن ھ��ك �ن ھو �� ��<-ر وا�����ت
��أن ھ��ك ��ر ���� ��ر ا���ة وأن �ن �رب ��� ��T5 ���� و@ ��وت  �����ت @ أ�ل �� �ل اوا42 ��ذ���، �5ن اد

M��� ر�P ن ھذاT5 ن�1ر�وأ<�روه ��ذه  �7ل ھؤ@ء ا�)��9 وأ<�روه ��ذه ا��ن �5ذه ا��1 ا�� 5��� أ��� ذا ا
أ�د وأ�� �زم ��� د<و��، إ� آ<ر �� ذ�ر �5  �ن ��� ��� و��وا إ� ھذه اظ��� ا�� @ �د<���اظ���، وأ�� ��ر و

  .و@ ��ذب ھذه ا��1 �رى أ��� إ�را9����ت @ ��دق

�� وأ�� ا��ل �� 5)ن ورآه  ا�� �ذ�رو��� أن إ��س و�ن اد@9ل ��� أ��� P�ر ����� ظ�ھرة �ن �����7 وا�1ص
1��  وأ�� ��� وأ�� �� �� ��ت وأ�� ��ق وأ�� وا�1ص ا�� �ذ�رون 5��� ���ة ا<-ر � ��ت �����،5)ن ھذه أ�-

ا����ء أ�� @ ���1 أ�د ���ر �ل $ ����  ھذه أ�-� @ �1��1 ��، 2د أ�Cت أ�ت ا<-ر: 5)ن و1�� 5)ن و���� و�2ل
��Bل :ھو ا�� اذي @ ��وت �2ل $ ��� ُ

�� ا��وت P4س ذا:ِ ِْ َ ْ ُ َ َ ٍْ َ
ْو�ن :و�2ل  َ َ ��َ�ؤ6ر � :4�� إذا ��ء أ�" َ َ َ ً َ ُُ َ َ ِْ َ )ُ + و2د  َ

 �2ل �5 -��� $ ���� و��م -وP�ره ���د�ث اذي �5 ا���M أ��  ا<-ر  ��� �وت-ر��� $- ا��دل ا�<�ري
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��� و+� ا�رض ��س ���و�� إ@ ���ت �د ھذاأرأ��م ���9 ��� � :����� آ<ر �1�� @ ��T5  ك ا�1-�ء 2ر��؛�ر�د �ذ
���ن ��� و+� ا�رض اJن و�س ا�راد �وت ا<�ق ���م �ر�د أن ا�و+ود� ���� أ�� �5 ذك ا1رن ��وت �ن ��ن 

����م ���9 ��� إ@ و2د ا�1-وا وود P�رھم و��ش �ن ��دھم، ھ�ذا +�ء و+� ا�رض �5 ��ك ��7� @ ����ھذا  ا
�  .ا�د�ث ���دا أ�� م ��ن أ�د ���2 إ@ $ ���

�ْ�ل �ن :�2ل $ ��� َ B ُ
�� /�ن و���� و�� ر�ك ذو ا��
ل وا�Lرام �"�ِ َ َ َ ) َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َْ ِ ْ َ ْ َِ ُ َ ََ ُ ٍ �اJ+�ل ا��دة وا���4 أ�� �1ل  2د �دد $ ���

ا����ن أو +�وز ا����T5 �9 ��در وا��Pب �و��م �5 ا�ن ا���رة  أن ��+�وز ا�A��ن ا����ن �ن ا���ن و�ن +�وز
 �����ون �5  �ن 2د وأ��2م �ن �+�وز ذك أ���ر أ��� �� ��ن ا���ن إ� ا����ن - �م$ ���� و� ���-�1ول ا

�ن �وح �2و�� أف ��� إ@ <���ن ���� أي ��ث �5  أ�� �ث �5 ا��م ا����1 �ن ��د �5 ��ره ��� ��� $ ���
 ذك از��ن �طول و���ن أن ا�����ء وأن أھل ھذا �ن <��9ص �وح 2و�� �د�وھم ������9 و<���ن ��� 5���ن أن

  .أ���رھم

أ�-� �ن <����9 و���ن أن أول ا<�ق �5 ذك  أف ��� ھذا 2د ��ون و2د ورد أ�-� �5 �د�ث أن $ +�ل ��ر آدم
���1روا و��روا �5 ھذا از��ن @ ��+�وزون ا���9 إ@ ��درا، Cم �5 ھذه ا��1  از��ن ��ون أ���رھم طو��� إ� أن

أن اذ�ن ���وا اد���  �� ��� ا�رض و�ل �ط�4 ا��س وو�ل �Uر���؛ 2د ذ�ر ��ض ا����ءأ�� � ا1ر��ن أن ذا
 �C�ر �� ذ�ر ذك ا�ن و�<���ر وأ�� ا��5ران �5��رود و�����ن أر��� �����ن و��5ران؛ أ�� ا�����ن 5ذو ا1ر��ن

  .$ أ��م ���� ذك: �و2ف �5 ذك و�2ل

طر�ق وا�د إن �ر ��م  إ�� ��ر �5 +��ب ���� و2د ��ون ��ره �5: �ك اد���، وإ��� 5���أ�� � ا1ر��ن �5�س �5 ��2 ذي
و+�و�� T5ن ا�رض وا��� وأ�-� ��T5 ا���� ��ره  ����2م إ@ أن ����وا و@ ���ن أ�� ���ر �5 +وا�ب ا�رض ���@

�9������Uم و�ذك أ�-� �ط�4 ا��س و�ل وم ��+�وزھ� و@ �د أن ��دھ� <�ق م  �5 +�� اUرب إ� ��ك ا��ن ا
  . إ�� ��ك اد��� �ط�4 ��� ا��س و@ �د أ�-� أن وراء ا��س وراء �ط���� <�ق $ أ��م ��م �5ل ��1ل إ� ���ن

5�����1م إ� أن ����وا 5��ر ��� ا�����ن 5����Cم و�+�ز��م �1ول $  �ذك أ�-� إن �� ذ�ر $ ���� أ�� ��ر ��ؤ@ء
��ْأ�� �ن :� َ + َظ"م َ َ ً /�وف :	ذ�� Aم �رد إ�� ر�� /�	ذ�� �ذا��َ َ ُ َ ُ ) َ َ ُ ُ َ َ ْ ََ ) َ ُ ) َُ ُِ َ ِ B + ُ

ً:�را  ْ ��ذ�� إ�� ���1ل وإ�� ���س وإ�� ��7د�ب وإ��  ���� ُ
َ/�وف �-رب أو +�د أو ��و ذك ْ َ َ

َ:	ذ�� Aم �رد إ��  ِ B َ ُ ُ َ+ ُ )ُ ِ ر��ُ ) �5  �دل ��� أن �ذا�� �5 اد��� @ ���� �ن �ذا�� َ
َ�ن آ�ن :�1ول اJ<رة، �ل $ ���� ��ذ�� �5 اJ<رة ���ذاب ا���1 اذي ھو �ذاب ا��ر، وأ�� َْ َ  �"/ ����N ُو��ل َ َ ً َ َ َِ َِ

َ�زاء ا���: َْ ُ ً َْ� ����ُ/"� �دل ��� أ�� �+�زي �ن آ�ن +زاء ا َ ً�زاء ا���:� و�:�ول �� �ن أ�ر:� ��را َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ً ََ َ َ َِ َ ْ ِ ُ َ ُْ ُ
�5ذه  

  .��ر��

�ار�M أو �<ر � ا���ر ��� ����� و�1ر��  و@ �ك أ�� إ��� ���ر 5��ن �و� و���ن أن $ ���� �<ر �؛ �<ر 
  .�� ��را �ر��� إ� أن و�ل إ� �� و�ل إ�� إ� �� �ر�د أو �<ر � �ن ادواب �� ���ر

���رة ��ر  روا��� ��ر أي أ��� ����� �5 أول ا���ر$ ���� أ�� �<ر � ار�P Mدوھ� ��ر و 15د ذ�ر وأ�� �����ن
  .و�5 آ<ر ا���ر ���رة ��ر، و�ن ذك @ �دل ��� أ�� ��ك اد��� ����

�5وا42 أن ا�1ص ا�� ذ�رت �5 ا1رآن �+��� �ؤ�ن ��� ا����ون و�1وون  ���ھذا ��� أ<�ر $ �� ��5د�2 و�رد 
�ر9�� أو P�ر ���ھدة أو أ�ن ھ�، T5ن أرض $ ���� وا��� وم  إ��� P�ر: �ن ���رھ� أو ��ذب �و2و��� أو �1ول

��� ��� ����َو? :و+� ا�رض، �5�ف �4 ذك ��ذ�ون �7���ء @ ���طون ��� �1ول $ ���� ���طوا  ٍ���طون ��.ء  َ ْ َُ ِ َ ُ ِ
َ�ن �"�� إ? ��� ��ء ََ ِ ِ+ ِْ ِ ِ ا����1 2د أ<�ر $ ���� ���-� وم �<�ر �� +����  ����م وأط���م ���� وأ�ر ا��م أي إ@ ��� ِْ

�ًور�
 :�1ول $ ��� ُ ُ �م �"�ك َNN�َ د  NN:�ھم �"�ك �ن  �ل ور�
 �م : َْ َ ُ ْ ُ ُ ُ َ ْ ْ َ ْ ََ َ ً َْ ْ ُ ْْ َ َ ََ َْ ُ ِْ �ْو��د :و�1ول ��� َ َ َ  
ًأر�":� ر� ُْ ُ َ َْ َ

ْ�ن  �"ك �:�م �ن  NN:� �"�ك و�:�م ُْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْْ َ ِْ ِ ِ َِ ََ َ َْ َ�ن �م :�Nص �"�ك ْ ْ َ ْ ُ ََ َْ َ ْ ْ .  

�+� ��1���ود وإ<��ر ا��ود ���7 � <�ر �+�ب، و�ذك أ�-�  �� �ؤال ���ر 2ر�شوا���ل أن ��ب �زول ھذه ا
��� �ل ��ء 2د�ر  ��2 ا��ف وأ���ب ا��ف �م <�ر ��T5 ،��+�ب و�ن �س ذك ��+�ب ��� 2درة $ ���

َو? :��ل ��ء ���� وإن ا���د ���� ��ووا @ ���طون ����� اذي و�4 �ل ��ء �1ول ���� وإ�� 2د أ��ط َ���طون  َ ُ ِ ُ
ُ��.ء �ن �"�� إ? ��� ��ء و�= �ر��� B ْ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َِ ِ ِ+ ْ ْ َا����وات وا�رض ٍ ْ َ َ َ +َ ْ T5ذا ��ن �ر��� و�4 ھذه ا�<�و�2ت ا���وات  ِ

  .ة �A�5��ن ���� ��c �ن ا��م ��+ز �ن أن ���ط ���م $إ� ا�رش أ�-� ���� �U�ر وا�رض و���� ا�ر��

  أ�Pـ"�

ا��روف  وأن ا�د ا�ذ�ور ھو �ور ا��ن أن �7+وج و�7+وج 2د ��و�ون ھم أھل ا��ن ز�م ��ض ا��7<ر�ن: س
  �5�ف �رد ��� ھذا ا�7ول؟

أن ا@ط)ع 2د ��ل ��� أطراف ا�رض أن ا��م 2د ا��4 وأن ا�)د 2د ��1ر�ت و ھذا 2ول 2�ل ���م �� ���وا
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��ت و�وا�ط� اط�9رات و��وھ�، �2وا �وا�ط����اذ�ن ھم �7+وج  أ�ن �41 ھذا ا�د وأ�ن �41 ھؤ@ء ا<�ق: ا
��و�ن @ ��ط�ق ����م  ��-�م أ��م ھم ا��ن و�7+وج، أ�ط�� �7طراف ا�رض و�7ر+���9 وم �+دھم 75�ن ھم �5د

  .ھم $ أ��م أ�ن.. ��ك ا���ت و���ن

  

  ا�	�ر وا���م /. 6"ق ا����وات وا�رض

  

  .ا�)م ����م ور��� $ و�ر����

  ��م $ ار��ن ار��م

��ن و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د��  .و��� آ� و���� أ+���ن ا��د & رب ا

�ظ� ���T5 أ�ره إذا أراد ���9 أن �1ول وا�رض �5 ��� أ 2د أ<�ر $ ���� ���7 <�ق ا���وات ��1 �5�>��م وو ��ء 
� �ن �ِإن /. :5��ون، و+�ل �5 <���1 ��رة و�ظ� ��� �2ل ��� + 6ِ"ق ا����وات وا�رض وا�6
ف ا�"�ل وا�:��ر  ِ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ++ ْ َِ + َ ْ ِْ ِ ِِ َ ِ
��2ٍت َ َ

ِ�و�. ا����ب  َِ ْ َْ ُ ِ �5 ��ذه  ھذه اJ�� و�� ��دھ� �5 آ<ر �ورة آل ��ران آ��ت �ظ��� ذ�ر $ ��� �1�> ��أو
-اذ�ن �ذ�رون $ �5 �ل ��@��م ورد أن ا���  ا���وات وا�رض، وذ�ر أن 5��� ��رة �����ر�ن وآ��ت �����ر�ن

�� أ�زت -��� $ ���� و��م ����� ��� طوال ��� Cم �2ل ���وم  و�ل �ن 2رأھ� :ھذه اJ��ت ا��ر �5 ��� �ن ا
  . ����ر 5���

أن �1رأھ� وھو �����1 ���� �1رؤھ� وھو ��-ر ا�ب ��-ر : �15ل و�9ل ��ض ا��ف ارواة �� ا�<رج �ن ھذا او�ل
�5 ھذه  وا�رض 5�� آ��ت و���� آ��ت ود@@ت و�+�9بذ�ر $ ���� 5��� أن <�ق ا���وات  ا�1ب ��د 2راء�� ��؛

اذ�ن �����ون �� أ�روا �� و����رون �5  ا�<�و�2ت، و�ن إ��� ����ر ��� و��ذ�ر أوو ا���ب ���� أھل ا�1ول اذ���
ِإن /. :�����م �1و� ھذه اJ��ت؛ وذك �د��م وذ�ر ���9 �ن + +6"ق ا����وات وا�رض وا�6
ف ا�" ِ َ ْ ِْ ِ ِْ ََ ْ َ َ َ +ِ َ ِ�ل وا�:��ر ِ َ َ ْ+ ِ

��2ٍت َ َ
ِ�و�. ا����ب  َِ ْ َْ ُ َا�ذ�ن �ن ھم ِ ِ ْ�ذ�رون �  ���� و 	ودا و�"� �:و��م + ِ ِ ُ ُُ َ َ ُ َ ً َ ُ ََ ً َُ ِْ َ ر��م @ ��1ط�ون �ن  أي دا��9 ذ�رھم +

َو���4رون :و�ذا �2ل ذ�ره و@ ����Uون �U�ره �ل ھم دا��9 �ذ�رو�� و����رون �5 <��1، ُ َ َ+ ََ
َو���4رون  أي ���ر ��1ل  ُ َ َ+ ََ

ْ/. 6"ق ا����وات وا�ر َ َ َ +َ ْ ِْ ِِ َر�:� و�1وون ِضَ + �ت ھذا ��ط
 ����:ك /�:� �ذاب ا�:�ر َ"6 ��ِ + َ َ ََ َ َ ْ ُ َ ََ َ َ ِْ َِ ًَ ََ .  

�ر5وا أن $ �� <���1 �وا و@ <������1روا �5 ھذه  إذا �������ط) ��T5 ������ ���زه �ن أن  ا�<�و�2ت ا��و�� وا
َو�� :ا�<�و�2ت ���C ��� �2ل $ ���� �<�ق ���9 ���C، ��5 <�ق ا�A��ن ���C و@ <�ق ھذه �:� ا����وات وا�رض  َ"6َ ْ َ َ َ +َ ْ َِ َ َْ

َو�� ��:��� ?���ن �� َ ُ ْ َ َ ََ ِ ِ َ َ
�:�ھ� "6َ ُ َ َْ (� إ? ����قَ َ ْ +ِ �رف  ���� أن ا�A��ن إذا ���ر �5 <���1 ا���ر �ذك و�رف 5��� اJ��ت ِ

�ظ�� �ن <���1 ���  .أ��� آ��ت �ظ��� ود@@ت ���رة �دل 

إ� �1�� ��  �دة �ن ��4 أر-�ن وھ� �U�رة ������ إ� �1�� <�ق $ ����،ھذه ا�رض ا�� ھ� وا إذا �ظرت �5
أ���� و�+د 5��� ا<�)�5 �5+د أر-� ���و�� �س  ����ن �ن <���1 و�ن أو+دھ� �5��ر 5����T5 �1�> :ك �ذك ����ر و�1ول

د ��دھ� أر-� +���� 5��� �<ور أر-� ر���� 5��� �Cب و5��� �ر����ت، Cم �+ 5��� ار���ع و@ ��<�ض، و�+د ��دھ�
أ�+�ر، و�+د ا��+�ر  إ�� ���و�� وإ�� ��ھ�1 �ر����، و�+د أ����� أر-� 5��� ���ب و5��� أود�� و5��� و5��� +��ل

�+و�ث :وا�����ت �<��ف �ن ���1 إ� ���1 وھ�ذا أ�-� 2ول $ ��� َ �� �ن �ل دا�� َ�/ٍ ِ ِ+ ََ ْ) ُ
أي �� <��1 5��� �ن ھذه  

  .وا�U�رة @ �ك أ��� ��رة و�و�ظ� ادواب ازا��� واط�9رة وا��9رة ا���رة

و ��ء $ ��� �5 ��ض ا�)د ذ�ر $ ���� أ�-� ا��ل وا���ر �+�ل  ���� ھذا ا��ل وا���ر آ���ن �ن آ��ت $ ���
�ْ ل :�ل ��� دا��9 وو ��ء +�ل ا���ر دا��9 و�ذا �2ل ����ا ُ

ِأرأ��م إن �	ل � �"��م ا�"�ل �ر�دا إ�� �وم  ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ ََ + َِ ًِ َْ ُ َ ُْ ُُ + َ َ
  �����ِا� َِ َ ْ

ٍ�ن إ�� ;�ر � ����Iم ���Cء َ َ ُ ْ َِ ِِ ِْ ُ ْ ِ + َ ٌَ ْ ل :5�� $ ���� ھو اذي ���7 �ذك، Cم �2ل ��7��م ��ور ���ون ْ ُ
ُأرأ��م إن �	ل �   + َ َْ َ ْ َْ ِ ُ َ َ

ً�"��م ا�:��ر �ر�دا َ ْ َ َ َ ْ َ+ ُُ َ
ٌ�ن إ�� ���� دا��9 ����را  َ ِ ْ َ;�ر � ����Iم �"�ل ���:ون َ ُ ُ َ ُْ ْ َ ُ ٍْ َ َِ ْ ِ ْ ِ +��/ ِ �5و ������ +�ل ھذا از��ن  ِ

�ل �ا�د و��د  و���ر و+�ل ا��ل ���1رون 5�� و��دءون و��دأ �ر����م و�ر��ون أ����م ��د ا��ب و��د ��1��� إ
ْو�ن :���� ل ا��ل �م ���� ��� �5 2ول $ا��1ب �5 أ�ورھم و�5 �����م، و+� ِ َر���� �	ل ��م ا�"�ل وا�:��ر  َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ+ َُ ُ َ+ َ ِ ِ

ِ����:وا /�� ِ ُِ ُ َْ �"C/ وا �نMِو���� ِ ِ ِْ ْ ََ ْ ُ َ َ
 ��ا��ل و��ل ا��1ب  �ر ھو ��ل����وا �5 ا��ل و���Uوا �ن 5-�� �5 ا���ر؛ �5

  .�5 ا�رف وا����ل و�� أ����� وا��ل +��� ����

َو�	":� :أ�-� +�ل �ل ����� آ�� �2ل $ ���� �ذك ْ َ َ َا�"�ل وا�:��ر آ���ن /��و:� آ�� ا�"�ل و�	":� آ�� َ ََ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َْ َ َ +ْ + +ِ َ ِ ًا�:��ر ��Nرة َ َ ْ ُ َِ ِ +
 

وأ�ر2ت �م وا��-�ءوا  L5�� ا���ر �5 ھذه ا��س ا�� إذا ط��ت أ-�ءت اد��� أ-�ءت �� ��� و+� ا�رض
�ر�دو��، T5ذا ��Pت ���م أظ�م ����م از��ن؛ وآ��  ��ورھ�، و��روا �5 ���ر ظ�ھر ����1ون �5 ��+���م و�ذھ�ون 5���



 313

ا�1ر، إذا +�ء ا��ل ��T5م �����ون ���1ر ��ث �-�ء �م ��ض اA-�ءة ��ض  ا��س وآ�� ا��ل ھ�ا���ر ھ� 
آ���ن �ن آ��ت $  5���دون �� و���رون ��� -و�9 إذا ا���+وا إ� ا�رى �5 ا��ل ھذه ا��س وھذا ا�1ر اA-�ءة

�ْو�ن :�2ل $ ��� ِ ُآ���� ا�"�ل وا�:��ر وا���س وا���ر َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ََ ْ ++ + ُ ِ ُ ? ���دواِ ُ ْ َ َ
�ن �+�"��س و? �"��ر وا��دوا a ا�ذي 6" ُُ ُ ْ َ َ َ َْ ََ + ْ ََ +ِ ِ ِِ ِ+ ِ ِ 

َو�6ر :�<�و��2ن �ن آ��ت $ ا��س وا�1ر +���م $ ���� دا�9�ن �2ل ���� ���� أ���� آ���ن َ َ+
+��م ا��  ُُ َ�س وا���ر َ َ َ َ َْ ْ

ِدا��Pن ْ َ ِ   .أي ���ران دا�9�ن @ ��و��2ن َ

���� �ل �وم ��ز� �ن ا���زل إ� أن ��ون  أول ا��ر 5��ون ا�1ر ��1ر�� ���س و��د ذك ��7<ر أ����� �+����ن �5
��د�� ����ف ا��ر +�ل $ ذك ��ر�5  ا�رق وا��س �5 اUرب، وذك ��د���5  �����ف ا��ل +�ل $ ���

ا��� ��ذا  ا�وم ��ذه ا��س، و��ر5ون ا���وع ����س و��ر5ون ا��ر ���1ر، و�ذك ��ر5ون ا�و�2ت 5��ر5ون
�ا�1ر ��ر5ون ا��� �����ر ا�� ��ر5و��� ��ذا ا�1ر وذ��� �ِو� :ك 2و َ�	"�وا �دد ا��:�ن وا����بَ َ َ ) َ ُ ِْ ِْ ََ َ َ َ

  �أ<�ر ���
ذك Cم ���وم أن ا��س �ط�4 �ل �وم و�Uرب �ل �وم أي ���ء �ل �وم �Uرب ���  ���7 +�ل ھذه اJ��ت ��� ��ر5وا

��� آ<ر�ن  �ن T5ذا ط��ت ����� 15د Pر�ت �ن P�ر�� وذك �ن ا�رض ����� U�5رب ��� و�ط�4��� آ<ر 2وم و�ط�4
��� P�ر�� وھ�ذا دأ��.  

�����  و�ذك أ�-� ا�1ر 2د �ط�4 ��د�� �5 و2ت 4��� P�ر�� 2د �ط�4 ��د P�ر�� ��ون ط� ��9�P ون��ن ا�و�2ت و�
�� أن َ? ���� ��9ر�ن دا�9�ن 5+����� $� .M�:� ْا���س َ َ َ َ ُ َْ ِ ْ ُ �درك ا���ر و? ا�"�ل ���ق+ َِ َ ْ َ َ َُ + َ َْ ِ ْ ِا�:��ر ُ َ +

����� ���ر �����ر  �ل 
� �5 �وم و��� �وم و��� أي �1ط4 ھذه ا����5 اطو�� $ ���� +�ل ا��س �� ���5 ���ر 5�� ��� �1ط4 ھذا ا��ك �5

�� أن �درك ا���ر و? ا�"�ل ���ق َ? :�2ل ���� و+�ل ا�1ر أ�-� �5 �5ك وذك� .M�:� ُا���س َِ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ُْ + َ ْ ََ ِ ْ ُْ ْ +َ ٍا�:��ر و�ل /. /"ك  ِ َِ َ ` ُ +َ َِ
َ����ون ُ َ ْ َ �^�ر��� �5 �5ك ���M ���� ��9رة ��� ر��ت و��� �<رت، ھ�ذا  �س وا�1ر �ل ����أي ا��ل وا���ر وا

 :وا�1ر �ل أي �ل ����� �+ري؛ �+ري ���� ���ر �5 +��� ا�� ���ر 5��� �2ل ���� أ<�ر ���7 �<ر ا��س

ُوا���س ْ َ+
 ��َ��ري �����ر � ^ ْ ُ َْ َ َ َِ  :و�ذا �2ل أي ���ر ��رھ� ا�C�ث اذي ��رھ� $ ور���� وا�1ر �+ري أي ���ر ِ

َو�6ر َ َ+
ُا���س وا���ر �ل ��ري ��ل ���� أ? ھو ا�	ز�ز  ُ +ِ َِ َ ّ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْْ َ ُْ َ ً ٍ َ ِ ` َ

ُا��4Mر  + َ ْ
������، و+ر������ ��� �� 2در $ و��� +ر 5ذ�ر 

  .إ@ أن ��ر ا��س أ�رع �ن ��ر ا�1ر �� ��ره �5ل ����� ���ر ا��ر ا����د

�+����ن �5 ا�U�ب �5 ا�Uرب �راھ�� �9�P�ن +����، Cم �5 ا�وم ا���C �رى  و�ذا إذا ��ن �5 أول ا��ر ��و��ن
ث �7<ر إ� أن�7<ر ���� �2�C ،(م �5 ا�وم ا ا�1ر�C���ر ا�1ر �5 ا��رق وا��س  ���C �7<ر ����، Cم �5 ا�وم ا

�در�� �رة ��C�� ���� �1رب ��� ��5د ذك ��ون ذك �)��  �5 ا�Uرب �5 ��ف ا��ر، وھ�ذا @ �زال ��7<ر إ� أن

 :و�ذك ��1ر �2ل $ �����ذك T5ن $ ���� 2د ذ�ر أن ���س ��ر�2 أو ���رق  ��� ���م ا��ر، وإذا ��ن/َ َ 

ِأ �م �رب ا����رق وا���Mرب ِِ َِ ْ َْ َ َ ) َِ َِ ُ ْ ُ
ا�1ر و��Uرب �ل �����؛  ��ف ��ون �� ���رق و��Uرب ���رق ا��س و���رق 

5��� �رى و��رة ��ون �ن و�ط�� و��رة ��ون  �ن +�وب ا�رضأي اذي ��رق و�Uرب وذك �ن ا��س ��رة �ط�4 
  .�ن ا���ل

���ھده  ��رة �ط�4 �ن +�� ا+�وب و��رة �ن و�ط ا�رض و��رة �ن +�� ا���ل وھ�ذا؛ اUروب و�ذك أ�-� ا�1ر
 �2�) إ� أن ا�Uرب Cم ���ر �2�C� () أ�� �Uرب �ن +�� ا���ل Cم �5 أ��ر ��7<ر �2�) إ� أن �Uرب �5 و�ط


 وا��Uرب �Uرب �5 +�� ا+�وب F5+ل ذك +�4 $ ا���رق/َ ِأ �م �رب ا����رق وا���Mرب َ ِِ َِ ْ َْ َ َ ) َِ َِ ُ ْ ُ
و��Cھ�� أ�-�  

���� �Bرب :�5 2و ِا���ر �ن ورب ا��Mر��ن َ ِْ َ َ B َ َ ْ َِ ِْ ْ َْ ْ
ا��ف، و�ذك �Uرب  ا�راد ��رق ا��س �5 ا���ء و��ر��2 �5 

Bرب ا���ء �5 ����� ��C5ھ�� �5 ھذه اJ�� ا��س �5 ا���ء، �Uر��� �5 ا���ء �5 +�وب ا+�� اUر���، و�5 َ 

ِا���ر �ن ورب ا��Mر��ن ِْ َ َ B َ َ ْ َِ ِْ ْ َْ ْ
 ���� �Bرب :وأ5ردھ�� أ�-� �5 2و َ 
ًا���رق وا��Mرب ? إ�� إ? ھو /��6ذه و�� + َ َ ْ ْ ِْ ِ َِ ُ َ َ َ َْ َ+ ُْ ِ ِ َِ ِ أي  ِ

  .ا�رق ��� اذي ��رق ��� ا��س وا�1ر، وا�Uرب اUرب ��� اذي �Uرب ��� ا�1ر ����رقا�راد 

�ِوa :15ول $ ��� ِ+ ُا���رق وا��Mرب َ َ َ َِ ِْ ْ ُْ ْ
و&  +�� ا�رقأي � ا�رق واUرب أي ��� �ن ���، & ا��رق اذي ھو  

Bرب �ر�ون ا�Uرب اذي ھو +�� اUرب و�ذا �2ل �و�� َا���رق وا��Mرب و�� ��:��� إن �:�م �	�"ون َ ُْ ْ ْ ِْ ِْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ََ ُ ْ ُ َ ْْ ِ ِِ أي  ِ
����و+� ا�رض ا��  <�ق ���م ��T5م ��ن ا��رق وا�Uرب ���� ���و��ك �� ������، واذي ������ ھم ا ر���� و��

  .5��� �روق و5��� Pروب

  

  و�وب ا�L��ن ��� ��ء /. ا��رآن �ن ا��Nص
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M اذي ھو ذو ا1ر��ن: T5ذا �ر��5 ذك 1�5ول��� إن $ ���� ذ�ر أن ھذا ا��د ا��� � :��c ا��رق وا�Uرب �5 2و

���+ َإذا �"[ �Mرب ا���س و َ ْ َ َ َِ ِ+ ِ ْ َ َ َ�P�� رب /. ��نM� ٍ�دھ� ِ َِ ََ ْ َ ُ ُ ٍَ ْ َ +Aم :Cم �2ل َ َأ��= ���� ��� إذا �"[ �ط"= ا���س و�دھ�  ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ ً َ َ َ َِ ِ+ + ِْ ْ ََ َ َ

َ�ط"= �"� َُ ُ ْ َ
ٍ وم  ْ ���1د ���7 و�ل إ� ���ن رأى ا��س �Uرب 5�� �5 ��ك ا��ن، وإن ��ن وراءھ� ��س  5) �د أن َ

أ�� @ ���ن 2ط���  و��� و2ف ��د ��ك ا��ن وم ���ط4 أن ��+�وزھ�، و�ل ذك ��ر �ن ا���ر ا�� رأى و<�ق
�ْإ�� أن: �5و2ف ��د ذك أ�ره $ �1و َ + (�	ذ ِ َ ًب وإ�� أن ��6ذ /��م ��:�ُ + َْ ُ + َ َْ ِ ِ َِ ْ َ   .إ� آ<ر اJ��ت ِ

���  +�� ا��رق �5و+� +�� ا��رق ��� و�ل إ� ���ن م �+د وراءه ���را، وو+د ا��س �ط�C 4م ��د ذك ر+4
���� و����   ���1ون 2و@ أي @ ��ر5ون �)��، وذك �ن �Uت أھل ا�رض2وم @ ���دون M�5 �����و�� و�ل $ ���

� و�C�ب �ن أط��� وا���� و���2ب �ن ���ه وذك �2ل �U �ل 2وم ��� �1�م ����م ا�+� و�د�وھم��� $ �+أ��  :إ َ

ْ�ن ُظ"م /�وف :	ذ�� َ ُ َ َ ْ َ) َ َُ َ +وأ�� َ ََ
ْ�ن آ�ن و��ل ����N /"� �زاء ا���:� و�:�ول �� �ن  َ ِْ ِ ُِ َُ ْ َُ َُ ََ َ ََ َ ْ ُ ً َ ً َ َ َ َ ًأ�ر:� ��را َ ْ ُ َْ ِ َ

 .  

�J�5 ھذه ا ��� �وا��رق، و�ن ��رف أن ا�رض �س �� ����� ���  �ت أ�� ��c ا�Uرب��دق ��� أ<�ر $ ���
ا�راد ����رق وا�Uرب ھو �� ا���� إ���� ا��ر، و2د ��ون 2ط4 ذك �5 ��ر  ��ل إ� �����ھ�، و��رف أ�-� أن

��ر�ن ��� أو �5 أ�Cر أو �5 أ2ل، T5ن ذك 2د ��ون �5 ا���Aن إذا أ�ده $ ���ن أو �5 � �1وة وأ�ط�ه �� ����ن ���
ا���ن $ ���� �� ا���د ھل ��د2ون أم @ ��د2ون، T5ذا  �� �ن ا��ر �5 أر+�ء ا�رض، و��ل ��ل T5ن ھذا ���

U�ب اذي  ���� �5 ذك ��� وإن م �در�� �1و�م ��ن ھذا ��� ���Cون ���� و�د<ل �5 اA���ن آ��وا ��� أ<�ر $��
 �� ���دح $ ������ �ًھدى : �5 2و ��ن ا�ذ�ن �ؤ�:ون ����Mب ُ��"�ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َُ ْ + ِْ َ َ َُ �5ُؤ�ن ��U�ب اذي أ<�ر�� �� 5��� ��ق وإن  ْ+

  . ھذه ا�<�و�2ت �ن أ�ر��<�ل و2و��، و�ذك أ�-� �ؤ�ن ��U�ب اذي أ<�ر�� �� �5 ا����1ل و�� ��ون  م

َإذا :��ور �5 2و� 2د أ<�ر�� $ ���� أ�� إذا ��2ت ا1���� T5ن ا��س ْا���س �ورت ِ َ ) ُ ُْ +
أي +��ت وو ���ت أ��ر �ن  

��Cر�� ا�رض أو ����C أو ��و ذك، وأ<�ر �7ن ا�+وم �4��� �َوإذا :� ����2ط �5 2و ِ ْا��وا�ب ا:�Aرت َ َ ُ ََ َ ْ َِ ْ
أي  

���رة @ �1در 2درھ� إ@ $ ���� ���� ھذه ا�+وم  ���2طت �1طت ��� ���ء $ ��دق �ذك، وإن ��� ��رف أ�-� أ���
��� ز��� �� �2ل $ ���� �ءا�� ھ� �ر��� �5 ا��� $ ����+ ��+وز�:� :اد��� وا َ+ ًا����ء ا�د:�� ��c���N و�4ظ� َ ْ ِ َ َ َ َ َ َ َ +ِ ِ ْ B 

��ت ���دى ��� و���ھ� ���� ز��� ����ء ور+و�� ����ط�ن و�) أي ھذه ا�����M ا�� ھ� ا�+وم +���� $
M����� د�ْو� َ َ ًز�:� ا����ء ا�د:�� ��c���N و�	":�ھ� ر�و�� َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ + +َ Bَ ْ + َْ ِ ِ�"���ط�ن ِ ِ َِ + .  

���ظ� و���ط�� $ ���� و����ب ا<�ق ا T5ذا ��ن �وم ا1���� C���� ���T5ر ��� ا�رض و��د ھذه ا�رض �د ا�د�م
����� و�+�4 $ ����� أول ا<�ق وآ<رھم �+ ل إن :��� �2ل $ ��� ِ ْ ُ

ٍا�و��ن وا62ر�ن ����و�ون إ�� ����ت �وم   ْ َ ُ ُ ْ َ َ +ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ِْ َ َ َِ َ

ٍ�	"وم ُ ْ ���وا  ا1���� +���م $ +���م �5 ���د وا�د و�����م، و���وا +���� ��� و+� ا�رض وو T5ذا ��ن �وم َ
�  .�C�را @ ���� �ددھم إ@ $ ���

��ن�� وا��1��ء و���2ب P�رھم �ن ا��5ر�ن ��� ���ء ��� ��2ب ��-�م �5 اد��� و�+ل �م ��5د ذك �C�ب $ ا

ا���د، أ�� ��د ا��ث و��د��   ��-�م و�+ل �م Cوا�� واد<ر �م أ�-� اCواب، �5ل ذك ��� ��دق ��ا�1و�� وأ�Cب
ھ��ك �� ���دون �� ��� ا��ل وا���ر وأ�� ھ��ك �ل و���ر وا��دل  إن: �د<ل ھؤ@ء ا+�� وھؤ@ء ا��ر، 15د 2�ل أ�-�

�ْو��م :�1ول $ ��� ُ ََ
ًّرز �م /��� ��رة و����  َ َ َ ُ َ ُِ ًِ ْ ْْ ُ و���� ���� ھو آ<ر  �دل ��� أن ھ��ك ��رة ا�� ھو أول ا���ر ِ

اد��� �5 أول ا��ل و�5 آ<ره أو �5 أول ا���ر  ا���ر، و�ن 2�ل إن ���� ذك رز�2م ��7��م �ل و2ت ��� ��7��م �5
  . و����و�5 آ<ره ��رة

5) : ��� ��ون ����ل �1ول اراوي وورد أ�-� �5 ��ض ا���د�ث �5 ��� �وم ا1���� أن ا��س �د�و �ن ا���د
اذي ھو ا����5 ����5 ا��ر، T5ن ھ��ك ����5 ��و ���و�ن إ@ �Cث  أدري ھل أراد ا��ل اذي ���ل �� ا��ن أو ا��ل

ا��دت ����م   ��� ��ون �5 ھذه ا����5 و�زاد �5 �رھ� �5��9ذ ��رق ا��س إذاأ�� أراد أ��� �د�و ���� ا��ل و���ن
أن ا��س وا�1ر  :�5 ��ض ا���د�ث �رار���، و�ل ذك �2ل أن ���7 از��ن اذي ��ورھ� $ ���� ورد أ�-�

 ��ر T5ن $ ���� �ز�ل����� ���� <��1 ��ر �ن ا��ور T5ذا ا�1-� ذك ا وذك �1�ران �وم ا1���� �5 ا��ر

���رة و<����1 ��ر�5 ا���ب و<����1 ��ور واA-�ءة �T5ذا ��ن �وم ا1���� وزات  أ+را����، <����1 $ ���
���4 �ل أ�� �� ���ت ���د 5���4 �ن ��ن :ا���د�ث أ�� ��1ل ا��+� إ���� ����T5 ��و��ن �1�ر�ن، ورد أ�-� �5 ��ض 

 ھذه ا��س ا�� ���م ���دو���: 2�ل ����ه أن ا��س ��زل و��1ل ���د ا��س ا��س و�ن ��ن ���د ا�1ر ا�1ر

  .اطواP�ت اطواP�ت 5����و���، ��� ��1طوا �5 ا��ر، و���4 �ن ��ن ���د ا�1ر ا�1ر و���4 �ن ��ن ���د

�� �زول ا��+� إ���، وأ�� �س �5 ا+�� ��ذه اد��� وأ��� �وم ا1�� �5ل ذك د�ل ��� أن ھذه ا��س وا�1ر أ��� �ؤ��2
5�� �رارة ��س و@ 5�� ظ���  �س و��2م ��� -��ء وإ��� �ورھم �ن �ور $ ���� و�ذا روي أ�-� أن �ل و@ ���ر
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 �واء، وأ�� أھل ا��ر 15د ��و�ون �5 ظ��� �د�دة �1و�� �م و$ �ل وھذا �ن ���م ���م أھل ا+�� أ��م ���رھم و���م
��� �ل ��ء 2د�ر .  

  

  �	ض �� ��ء /.  Nص ذي ا��ر:�ن �ن ا�	��Pب

  

  ��م $ ار��ن ار��م 

��ن، وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ� و���� أ+���ن���2ل ر��� $ . ا��د & رب ا
�ن ���ور �ن ���ر �ن وھب �ن ���� ر��� $ �د��C ���م �: �د��C أ��د �ن ا�1�م �2ل: �د��C او�د �2ل: ���
�أن ذا ا1ر��ن أول �ن �س ا����� وذاك أ�� ��ن �5 رأ�� 2ر��ن ��ظ���ن ���ر��ن ��5س ا����� �ن أ+ل : ���

ذك وأ�� د<ل ا���م ود<ل ����� ��� 5و-4 ذو ا1ر��ن ا����� �15ل � ذو ا1ر��ن ھذا أ�ر م �ط�4 ���� <�ق 
��75 ا��راء 5و-4 ��5 : 5<رج ا���ب �ن ا���م 75<ذه ����� ا�وت �2ل:  ���ت �� �ن أ�د ���2ك �2لP�رك T5ن

 �ن ����� ���2�ن -�ز و+ل-���رض Cم ��دى أ@ إن ���ك 2ر��ن أ@ إن ���ك 2ر��ن أ@ إن ���ك 2ر��ن، ��75ت $ 
أ@ إن ���ك 2ر��ن أ@ إن : إذا ز�ر <رج �ن ا���1�ن�5ر ���� راع 75�+ب ���� 15ط���� وا�<ذھ�� �ز��را و��ن 

��د��2 أو ����2ك �2ل: ���5�ر ذك �5 ا�د��� 75ر�ل ذو ا1ر��ن إ� ا���ب �15ل: ���ك 2ر��ن �2ل : ����15ص 
�ن رأ��:  أن ��د�� �2ل-�ز و+ل-ا���ب ا��1 �15ل ذو ا1ر��ن ھذا أ�ر أراد $  �����  . 5و-4 ا

ًوو�د �:دھ�  و�� �د��C إ�راھ�م �ن �و�ف �ن ا�ن +ر�W �5 ����ر : د��C او�د �2ل�: �2ل ْ َ َ ََ َ َ َْ �د��� �� ا��C : �2لِ
��ر أف ��ب و@ أ�وات أھ��� ��4 ا��س و+وب ا��س ��ن �+ب، �5دث �ن ا��ن �ن ��رة �2ل: ���-  ا

 ��را م ��ن 5��� ���ء 2ط وم ��ن ����م ����ن 2ط ���وا إذا ط��ت ا��س د<�وا �ر�� �م ��� -��� $ ���� و��م 
  . �زول 

: �د��C ��ل ا�راج �2ل: �د��C ��م �ن �2��� �2ل: �د��C ��ر �ن ��� �2ل: �د��C أ�و ط�ب �2ل: �د��C او�د �2ل: �2ل
ُ�ط"=:  ���� �1ول���ت ا��ن ر��� $ ُ ْ ً �"�  وم �م :�	ل ��م �ن دو:�� ��را َ َ ُ َ ْ ْ َْ َِ ِ ُِ ْ ْ ْ َْ َ ٍَ أر-�م أرض @ ���ل : �2لَ

  . ا���ء T5ذا ط��ت ا��س �Uوروا �5 ا��ء T5ذا Pر�ت <ر+وا ��را�ون ��� �ر�� ا���9م

�د��C ا�ن ا������� �ن ��رو �ن : �د��C ���م �ن ���ور �2ل: �د��C أ��د �ن ا�1�م �2ل:  او�د �2ل�د��C: �2ل
��ر ذو ا1ر��ن ��� أ�� �ط�4 ا��س C�5ل � �د��� <�ر+� : ��Cت �ن أ��� �ن ���د �ن +��ر ر-� $ ��� �2ل

و-4 �5 ��� �+�ر، و�5 ا�<رى ذھب و5-� �ن أ5ق ا���ء �5ط��ت ���� أن ������ C�5ل � ر+ل و��� ��زان 5
5ر+M ا�+�ر Cم زاد �4 اذھب وا�-� 5ر+M ا�+�ر �5م �زل ��� �Cل � اد��� ��� 5��� �5ذك �ر+M ا�+�ر ��� 

Cم و-4 ��� ا�+ر ��� �ن �راب 5ر+�ت اد��� �15ل ذو : �15ل ذو ا1ر��ن �� رأ�ت ��ظرا أ�+ب �ن ھذا �2ل
���ت �ن ��رق ا�رض إ� �Uر��� �5م ���4 ��� �ط�4 ���ك إ� ھذه ا�د��� : �15ل � ار+لا1ر��ن وھذا أ�+ب 

  . وا��م أن ��س ا�ن آدم @ ���ؤھ� إ@ ا�راب ار+4 ��ث +9ت

��د ا+��ر �2ل: و�د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل ��Cم �2ل: �د���ث �ن أ�� ��� ��c : �د��C ����ن �ن 
ا+��وا � ���و�� �ن �د�د ��� ��1و�� �5 ا��ر 5+�ل � ���وت �ن �د�د : ��ن ��رق ا��س و�Uر��� �2لذو ا1ر

1د ��ن ��2ك ر+ل أ�ط� �Cل �� أ�ط�ت : أر�د أن أ�5ل �ذا و�ذا �2ل: أي ��ء �ر�د أن ���4 �2ل: ��75ه ��ك �15ل
  . P�ره U5ط���: ا1���� ار+4 5ر+4 و�2ل75راد أن ���4 �75��� وھو �5 ا��ر 15ط��� �5و ��وي إ� �وم 

��د ا���م �ن إدر�س �ن أ��� : �د��C ���د �ن أ��د �ن ا�راء �2ل: �د��C أ��د �ن ���د �ن إ�راھ�م �2ل: �2ل ��Cد�
إن ذا ا1ر��ن ��ن ر+) �ن أھل اA���در�� ا�ن �+وز �ن �+�9زھم �س : �ن وھب �ن ���� ر��� $ ���� �2ل

P د�� و�اA���در و��ن <�ر+�� �5 2و�� م ��ن أ5-��م ���� و@ �و-��، و�ن ��7 �5 أدب ��ن : �ره ��1ل 
 �5 ���و��م و�روءة و��� �ن دن ��ن P)�� إ� أن ��c ر+) وم �زل ��ذ ��7 ��<�ق ����رم ا�<)ق و���و إ

  . ا��ور

��� �5 �ر��2 وPر��� ���5 2ص رؤ��ه ��� 2و�� ��وه ذا و��ن 2د ��م ���� رأى �� أ�� د�� �ن ا��س ��� أ<ذ �1ر�
 $ �1�ز و+ل-ا1ر��ن ���5 رأى ھذه ارؤ�� ��دت ھ��� وا��د أ�ره و�) �و�� و�ز �5 2و�� وأ- �������� ا 

2 ��و�� ���ب �� أراد �� و�دث ���� ������ء ����؛ ��5ن أول �� أ+�4 ���� رأ�� اA�)م 75��م �5�ن إ�)�� Cم د
َإ� أن ����وا 75���وا ��وة �ن ��د آ<رھم Cم أ�رھم ��5وا � ��+دا �2را �5م �+دوا �دا أن أ+��وه �5������م �5 

 $ ��� �ن ا���� وا��ط�ن، Cم أ�رھم 5+��وا طول ا��+د أر�����9 ذراع -�ز و+ل-����ن ذك ا��+د +���� �� أ
��ر�ن ذرا�� وطو� �5 ا���ء ���9 ذراع وأ�رھم أن @ ����وا 5�� و�ر-� ����9 ذراع و�رض ا��9ط ا��C�ن و

  . �واري



 316

�إذا 5ر�Pم �ن ����ن ا��9ط�ن �����وه ���راب : �� ذا ا1ر��ن �5�ف � �<�ب ���c �� ��ن ا��9ط�ن �15ل �م : �2وا 
��� ا���ر 2دره �ن اذھب ��� ���وي ا��س �4 ��ط�ن ا��+د، T5ذا 5ر�Pم ذك 5ر-�م ��� ا�و�4 2دره و

وا�-� و2ط���وه �Cل 2)�� اظ�ر، Cم <�ط��وه �ذك ا��س و����م � <��� �ن ���س �ذ��ون ذك وأ��م �����ون 
�ن ا��ل ��ف ��9م ��� أرض ���و�� T5ذا 5ر�Pم �ن ذك و2د ����م طول �ل <��� ����9 ذراع �5 أر��� 

���9ط�ن ���� أر�4 و��رو ����رة ذرا�� Cم و��ر�ن ذرا ���Cل ��9ط ا�ن ذرا�� و����9 ذراع �� ��ن ا��9ط�ن 
�د�ون ا�����ن ��ب ذك ا�راب 5���ر�ون إ�� �ن أ+ل �� 5�� �ن اذھب وا�-� �5ن ��ل ���9 �5و � 75<رج 

�ن ا�����ن ��U��وا ��1ف ��� 5�  . ا�����ن ذك ا�راب و2د ا��1ل ا

أول +�د ا���� و+���م أر��� أ+��د �5 �ل +�د ��رة آ@ف، Cم ��رھم �5 ا�)د و�دث ���� 5+�دھم أر���ن أ�� وھم 
�� ذا ا1ر��ن إ�� ���دك ��& @ �ؤCر ����� ����ك P�ر�� و��ن Cرو�ك : �����ر �5+��4 إ�� 2و�� وأھل �د���� �15وا

��م 5��� وھذه أ�ك �+وز ���رة وھ� أ�ظم ارأي و5��� ��ن ��1ط رأ�ك و��7ت ور��ت وھذه أ�وا�� وأ����� �75ت ا
رأ��م و��� ���ز� ا�7<وذ ����1 و���� و��ره و�ر45 �ن <��1 2د�� @ �دري أ�ن ��و+� و@ �� �راد ��، و�ن ھ�م 

�ل ���ر 2و�� �5د<�وا ھذا ا��+د 75���وا �ن ��د آ<ر�م وإ���م أن �<�5وا ��� ����5وا Cم د�� دھ�1ن اA���در�� 15
���ر ��+دي ھذا و�زي ��� أ��:  .  

��ز��� �� أ��ب ا��س ����2 و��دھ� �ن  ����5ن ��� �<��� ادھ�1ن �� أ�� �� رأى �دة و+د أ�� وطول �����9 ا���ل 
م ��رئ أ�دا �ن ا�)�� وا���9ب وا�+��ت ����2 و@ ��دھ� Cم إ ��� ا���9ب وا�)��، 75راد أن ������ أن $ ���

�� أ��� ا��س إن 5)�� ادھ�1ن 2د أذن �م أن ��-روا ��ده �5 : ��4 ��دا �ظ��� و��ن ��� ���� ��، Cم أذن �ؤذ��
�وم �ذا و�ذا، ���5 ��ن ا�وم اذي أراد أن ��-ره 5�� ا��س أذن �ؤذ�� �� أ��� ا��س إن 5)�� ادھ�1ن 2د أذن �م 

�� وا�ذروا أن ��-ره إ@ ر+ل �ري �ن ا���9ب وا�)�� وا�+��ت ���5 ��-روا ��ده �5 ھذا ا�وم 75�ر�وا إ
ھذا ر+ل أ��ق �5ظ�ت ��C ��1م �دم وأدر�� ا�<ل �5دارك أ�ره : �5ل ھذا م �در ا��س ��� �� �-�ون أ�ره �15وا

ا���9ب T5ن أھون �ن ھذا اذي �ري �ن ا�)�� أم �ن ھذا اذي م ��+4 و���� : 75+�4 أ�رھم أن �<�وه و�2وا
��� +��4 <��1 5) �د ���د �ن أن ��وت �وى -�ز و+ل-ا��س ����� �ھل ا�وت ��� أ�ر ���ل ���� $  

��� أھل اد���، �5ل ھذا ���4 أم ذي ا1ر��ن و2د ��9ت -�ز و+ل-���9ب أ<رى ورزا�� �ظ�م ��ون ��� ���� $  
�+�� و��ت �دري �� �ر�د ادھ�1ن ��� .  

Cم إن ادھ�1ن ��ث ���د�� ��د�� ���م ا��س و<�-وا 5�� 75ذن أ��� ا��س إن 5)�� ادھ�1ن 2د أذن �م ��-روا ��ده 
 @ ��� ��(��وم �ذا 5) ��-ر�� إ@ ر+ل 2د ا���� وأ��ب أو 5+4 وإ���م أن ��-ره أ�د �ن <�ق $ �ري �ن ا

ھذا ر+ل 2د �<ل Cم �دم وا����� �5دارك رأ�� و�+� ����، :  ا��س �15وا<�ر 5��ن @ ����� ا�)ء ���5 �5ل ھذا ���م
�� أ��� ا��س إ�� �� +����م �� د�و��م � و�ن +����م �����م �5 ذي ا1ر��ن 5��� : �� ا+��4 ا��س <ط��م �15ل

را وأ��دھم �و�� وأ�دھم ���1 �� �ن 15د ������ و5را�2؛ إ�� ��د إ� أ�ظم أھل ا�رض ���� و���� و���� و<ط
��  . ���� و�7�� و���2 و+���� M��+�5 �ن ��ن أظ�ر�� C� �5ل ����2 و-���� و��+��� إ

 �����ظ�ت ������ ����� �ظرت �5 �وا42 ا�)ء 5و+دت ا�)ء �� ا��وة ا���� ��ذ �وم <�ق $ ���� آدم  ���5
����م ھذا ا�زاء ���روا و����وا و�ر-وا �1-�ء ر��م ���رك ا�)م إ� �و��� ھذا ��5ز�ت �ذك وأردت أن أ2ص 

و���� وو �ظر�م 5��� ��2ت ����م �4 �وا42 ا�)ء و+د�م أ�ظ�� وأ�ده ��� ا����ن Cم <��ر ا��س ��دھم؛ 
و��  آدم ���� ا�)م أول <��1 وھو <�ر�� و��و�� �ن <��1 <��1 $ ��ده و��
 5�� �ن ر-�ز و+ل-ا���� $ 

وأ�+د � �)���9 وأ���� +��� وأ�ر�� ��را�� م ��ر��� أ�دا �ن <��1 ���2 و@ ��ده، Cم ا��)ه �7�ظم ���� ���ت �5 
 وذك ا<روج �ن ا+�� وھ� ا����� ا�� @ +�ران �� �5ن �Cل آدم و�ن ھذا -�ز و+ل-اد��� �ن ��ن <���1 $ 

�س � أ�وة ���� و�زاء �ظ�م �Lدم Cم ا Mذ����� $ �ن ��ده ���ر�ق وا+)ء وا���� إ���ق ���� ا�)م ��
و��1وب ���زن وا�)ء و��� ا��ر و�و�ف ���� ا�)م ��رق وأ�وب ���� ا�)م ���1م وا��ل واود و���� 

Mذ����� ا�)م �� .  

���� ا�)م ����ر، و<�ق �ن <�ق $ �����C�ر @ �����م إ@ $ �ز -�ز و+ل-  وز�ر�� ���� ا�)م ���1ل و
ا�ط�1وا ��� ��زي أم اA���دروس : و+ل، ���5 5رغ �ن ھذا ا�)م ��ر-وا �)�� وأ+��وه �75��وا إ+����، Cم �2ل �م

�2وا ��! و��ظر ��ف ��رھ�؟ �����ھل �-رت ا+�4 أو ���ت ا�)م : ���T5 أ�ظ�ت ����� �5 ا����، �� د<�وا 
 �� �Pب ��� �ن أ�ر�م ��ء و@ �1ط ��� �ن �)��م ��ء، و�� ��ن ���م أ�د أ�ظم ����� �5 :�2ت �م

�ز و+ل-اA���دروس ���، و�ن ��ر�� $ -���2 ���  .  ور-��� ور�ط 

 ���وإ�� أر+و أن ��ون ��ري و�زا�9 �5 ا1وة وا����م �1در �ظم ������ وإ�� �ر+و أن ��ون أ+ري وCوا�� 
إ�� �ر+و �م �ن ا�+ر �1در �� رز��م �ن 15د أ<��م �7ن �ؤ+روا ��� 2در �� �و��م �5 أ�� وأ���م، و$ 2در ذك، و

  . �+ز��� وإ���م و��Uر � وإ���م و�ر���� وإ���م ���5 رأوا ��ن �زا��9 و��رھ� ا��ر5وا و�ر�وھ�

ه �و�9ذ ا�����ن، ���5 أ��ن �5 ا�)د وا�ط�ق ذو ا1ر��ن ���ر ��� و+�� ��� أ��ن �5 ا�)د �ؤم اUرب و+�ود
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إ�� أ�ك ر�و� �� ذا ا1ر��ن إ� +��4 ا<)9ق �� ��ن ا<�15�ن �ن �ط�4 ا��س إ� �Uر���، -�ز و+ل-أو�� $ 
�75ت ر�و� إ��م و�+�� ����م، ھذا �7و�ل رؤ��ك ا�� رأ�ت، و2د ���Cك إ� +��4 ا��م وھم ��4 أ�م وھم +��4 

�ن ���� �ن ا�-ل <��1؛ ��� ����م أ���ن ������ طول ا�رض ��� 5ذ�ر ا�د�ث �طو� ��و �د�ث ���د �ن 
�275م ��دھم ذو ا1ر��ن ��� �2ض وم ��ن � 5��م ��ر، و2د ��ن ��c ا�ن وأدر�� ا��ر، و��ن �دد : وزاد 5��، �2ل

 $ �C�� وم�د �ن (���م- �ز و+ل- �� ��ر �5 ا �9����2-� <� �   .إ

�د��C ����ن �ن ا�-ل �ن �ط�� : �د��C أ�و ���د $ ا�<زو�� �2ل: أ<�ر�� ��د ار��ن �ن ���د �ن ���د �2ل: �2ل
�ن ��د $ �ن ���د �ن ���ر -�  .  أن ذا ا1ر��ن �W ����� 5��4 �� إ�راھ�م ���� ا�)م �1��5ه-ر��� $ ���

�د��C ��ض �ن : �د��C ���د �ن إ���ق �2ل: �د��C ���� �2ل: ����U �2ل�د��C ادا: �د��C ���د �ن ا���ن �2ل: �2ل
����أن ذا ا1ر��ن ��ن ر+) ���� �ن : ��وق ا���د�ث �ن ا���+م �ن أھل ا���ب ��ن 2د أ��م 5��� �وارCوا �ن 

  أھل ��ر ا��� �رز�� �ن �رذ�� ا�و���� �ن ود �و��ن �ن ��5ث �ن �وح 

 �9ل �ن ذي -��� $ ���� و��م-�دC ��Cور �ن �ز�د �ن <�د �ن ��دان أن ر�ول $ : �2ل ���� �ن ���د �2ل
  . ��ك ��M ا�رض �ن ����� ������ب : ا1ر��ن �15ل

 ا��م �Pرا -ر-� $ ���-�� ذا ا1ر��ن �15ل ��ر :  ر+) �1ول-ر-� $ ���-�2ل <�د و��4 ��ر �ن ا<ط�ب 
  . ��ء ا�����ء ��� ���وا �7���ء ا�)��9أ�� ر-��م أن ����وا �7�

 �2ل ذك �5�ق �� �2ل وا��طل �� -��� $ ���� و��م- T5ن ��ن ر�ول $ -ر��� $ ����-�2ل ���د �ن إ���ق 
���> .  

 �ن �2ل ���د: �د��C ���د �ن روح �ن ��ران �2ل: �د��C أ�و ���م �2ل: �د��C ���د �ن ا�-ل �ن ا<ط�ب �2ل: �2ل
�� ��ت ذو ا1ر��ن -ر��� $ ����-�����ن   -� وھو اA���در <ر+ت أ�� �5 أ��ن زي ���ء أھل -ر��� $ ���

وا�+��ه ��ن ��c ا���ء ����، وأ2ط�ر ا�رض ���� و��ط���، ودا�ت � : اA���در ��� و�2ت ��� �2ره، �15ت
��� ا��وك ��وة، أ��M ا�وم ����9 @ ����1ظ، ����� @ c��� ره، أ@ ھل�� � ����م، ���و@ ��� أ�دي �ن @ ���

 ،��اA���در ��T5 2د و�ظت ���5ظت و�ز�ت ��5رت، وو@ أ�� @��1 �� �� ��5ت و���ك ا�)م ا��� ��� وھ�
ك أ�ت�� . ��5م ا�رء ��ت و��م ا

  

��� -ا��دوا ��ذا ا�د�ث أن ا���  ن ا�)��9؛��� ذ�ر ��-�م أ�� � @ �زال ھذا ��� ����4 ا�)م �ول ذي ا1ر��ن
�7���ء  أو �+�وز�م أ���ء ا�����ء �5����م �����م �7���ء ا�)��9 :�15ل  ��4 ر+) �د�� ذا ا1ر��ن-$ ���� و��م

أ�� 2د أ�� ��ن � 2ر��ن؛ ���� �ن ��ر ر �ن ا��ر؛ أ�� إ���ن ��ر، ����� ا�)��9، و�ن ا���ور أن ذا ا1ر��ن
  .ھذا 2ول ���ور أو إ���در وأ�� ��ن ���� اA���در +��� +د����ن ��1ر��ن 5��� �ذك U� �5ره،

  

  ���I� �دم ا���Aت �ن �رو��ت ا���Nص

  

ا�� �ذ�رو��� �5 ���2م،  وأ�� ا�1ص ا�� ذ�رت ��� 5��� ورد �5 ��دأ أ�ره ��5ك ��Uب أ��� �ن ��1@ت ا��1ص
��C ت��ب أ��� �U  .��وا

ب أ��م ��ورو��� أو ��<��ون ���9 5�+��ون � وذك �ن ھ��ك ��2ص؛�U ���� و��ظ �ذ�رون ���2 طو���، وا

��ت  �ورة و�+��ون � �C ،@�Cم ��ردون ��2 طو���؛ ���ث أن ا��س ��Uون إ��� و���+�ون ������، وھ� <��
�2ص او��ظ اذ�ن ��1ون �5 ا�+����ت ����  أي �ن�����؛ و�+ل ذك ���وا �1وون ھذه �ن أ��د�ث ا��1ص؛ 

4��+� ��ا��س 5���، 5����م أ�دھم إ�� ار�+�@ �ن ��ظ� وإ�� ���ب ��2 �5 ورC ،�2م  �5 ا���+د أو �5 ا��واق ا
  .����م؛ �1رؤھ� و�<�4 ا��س و�ظ�ون أ��� وا�2�� وأ��� ��2 �1�1�� ��د ذك

ا���ب �ن ا��ود،  � �ن �2ص اA�را9����ت ا�� �����1 ��ض �ن أ��م �ن أھلأ�Cر ھذه اروا��ت ا�� ���� Cم
وP�رھم، و��ن ا����� وا����ون �1Cون ��م؛ وذك  ���� ووھب �ن ���1و��� �ن ��ب ��� إ�را9�ل؛ أ��Cل ��ب ا����ر

��دھم �ؤ��ت  ون ا<���ر، و��ناذ�ن �ر�وا د����ت 2و��م ����ود�� ود<�وا �5 اA�)م طو�� �د ���م �ن ا�����ن
��ت �وCو�2 ����  .و��ب 2د��� �ن ��ب أ���ر ا��ود ورھ��ن ا���رى و

ب أ��� ��ر�5، أو أن أ�Cر �� 5��� �س ����M، وإ��� ھو �ن�Uا�5راء أو9ك ا����ر و��وھم وز��دا��م ���وھ�  �ل ا
��ر �1رءو��� ��� ا�����ن 2راءة �طو�، و���م �ن ������ ��� ���م ھؤ@ء ا�� ������ �ن �1رؤھ�، ��5ن ھؤ@ء اذ�ن

ا�C�ر �ن ا���ر�ن  �وCوق ��� و���م �ن ���ظ��، ذ�روا �Cل ذك �C�را، ا��11ون ��ر-ون ����، و�ن أ���
  .��د2ون ��� و��1و���

�5 ����ر �  و�ذك ا�������Cب ا����ر،  �5 ����ره، و�ذك ا�Uوي ا�ن +ر�ر و2د أ�Cر ���� ا���ر ا���ور
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  . ھذه ا��1 ا�� ھ� ��2 ذي ا1ر��ن أ�-�، وP�رھم �ن اذ�ن �7<ذون �� و+دوا، 5�ذ�رون ���� �C�را �5

��ر ����ت أو أ�Cر، و�ذك ��2 ھ�روت و�ذك �5 ��2 أ���ب ا��ف، c��� 2د ���م ���2 طو��15د أوردوا 5 

وت و��2ل ط�وت و+�وت ا9����ت، و�ذك ��2 ط�وتذ�روا أ�-� 5��� �C�را �ن اA�ر و��روت�+�  و�2ل داود 
  .�5 ا1رآن، و5��� ذ�ر �5 ا1رآن و-وح ��2 أ+��ت

��� إ�را9�ل، 75و�Pوا �5 ذ�ر ا��1 و�و��وا 5��� ��� إذا ���� ا��2ل ��رف أ��  Cم +�ء ھؤ@ء اذ�ن ���1ون �ن ��ب
�ق وأ��� وا�2�� 5��دق ���،  و�ن ا�� ��طرو���، Cم ���7 �ن ��دھم و�ظن أ����1��1 �، وأ�� �ن +��� أ��ط�ر ا� @

  . و��2 إ�راھ�م و��2 ��د و�ذك أ�-� �5 �2ص ا�����ء ���1 �وح

واذ�ن د<�وا ����،  5�� ط�ن �5 ا�����ء؛ ط��وا �5 ��2 داود وھ�ذا أ�-� �C�ر ���� 2د ��ون P�ر ��Cت، 2د ��ون
ْ/���م ��-�م ��ض و�2وا، أو �2ل ُ ْ َ

 ��ْ ِ::� ����ق و? ��طط واھد:� إ�� �واء ا�Nراطَ ِ َِ ) َ َ َ َ َِ َ َ ِْ َِ ْ ُ َ َْ ْ ) .  

  

  

  أ ��م اL�را�P"��ت

  

  : أن اA�را9����ت ��1�م إ� �C(C أ2��م-ر��� $- و��ل ��ل ذ�ر ا�ن �C�ر

���: 2�م ��U��� ن�  .���د� ا����C ا�� ھ� ا���د�ث واJ��ت ���د ا1رآن وا��� ��د�2 و�و2و��، �5ذا ��1ل و

���Cا���ب  �س �5: و��� ����� ���7 �ذب، �5ذا ��طل @ �+وز �2و� و@ �+وز ��د��1، و2�م ���د ������: وا1�م ا
��� أ�1��� �5ذا ھو اذي @ ��دق �  . و@ ��ذبوا��� د@

و��  آ��� ��� أ�زل إ���: م و2وواإذا �د�Cم ��و إ�را9�ل 5) ��د2وھم و@ ��ذ�وھ : �2ل-��� $ ���� و��م -ورد أ��
َوإ��:� أ�زل إ��م ُ ََ َوإ���م وا�د و:�ن �� ��"�ون ِ ُ ٌُ ْ ُ ْ َ َ ُ َِ ُِ َ ََ ُْ @ ��د2وھم 15د ��ون �ذ��، ��5د2ون ��� ھو �ذب ��روف أي  ِ

  .�ذب، و2د ��ذ�وھم 5��ون �د�2 و��1 ��5ذ�ون ���ق، و�ن �و�2وا �5 ذك أ��

��، �Cل ھذه ا�1ص ا�� ����� �5  و�4 ذك T5ن �C�را �ن ا�1ص اA�را9���� إذا ����� أد�� ��2ل ��رف أ�����>
�1ل و���W �5ر، 5�+زم ����7 ��ت �1�1��، و�ن ا�ؤف اذي ھو أ�و  �2ص ������5Wل أ���  ��2 ذي ا1ر��ن

 ا���������ھذا �ر+�� : �ذ���، و�1ول رواھ� �7����ده ا����� إ� �ن �2��، و��ون اُ��دة ��� �ن ا<����1 أو ا

  .5��� وھؤ@ء اذ�ن ��1وھ�

ا��  ى ھذه ا�1ص؛ ���� @ �د أن ��ون �رو�� �5 ��ب ا����رار��� 2د �̂�ن أ�-� �ن رو ا��1ق اذي �1ق ھذه
م، و�ن �س ��ده ����ز  وا����C و����ر ا����C ��و�4 �5 ذ�ر اA�را9����ت و��وھ�؛ �����ر ا�ن +ر�ر��]د�ن و

 و� أ�-� ���ب�ل؛ ����� أ�� �+�4 �� و+ده و�7<ذه دون ����ز ��ن �� �M و�� م ��M،  �����د�ث 5���و�� ��طب

����C�س �ط�وع �ط�وع ا��� �2ص ا�����ء �+�أ�-�، و5�� أ�-� �C�ر �ن ھذه  �طول �C�را، و� أ�-� �را9س ا
��  .ا�1ص ا�� ��رف �7د�� ��7ل أ�� @ أ�ل 

ك �ن $ ��� و@ ��ك، و�ن �ظ�ر أ�� ���؛ وذ 2ص $ ����� <�ره، و�ن �� ذ�ر �� أ�� ��ن ��رف أن ذا ا1ر��ن
�� أ�زل ���� أو <�ط�� �1و��� ����: �� �:" َ َ ْ ُ

ًذا ا��ر:�ن إ�� أن �	ذب وإ�� أن ��6ذ /��م ��:�  + َ ُ َْ ُ + َ َ َ + ْ ْْ ِ ِ َِ ) َ َْ َْ َِ ِ ِ ْ
 � :وأ�� أ+�ب �1و

ْأ�� �ن َ + +ظ"م /�وف :	ذ�� Aم َ َُ ) َ َُ ُ َ َ ْ َُ ً �رد إ�� ر�� /�	ذ�� �ذا��َ َ ُ َ ُ ) َ َ َُ ) َُ ِ َ ِ B �:�زاء ا��� �"/ ����N را وأ�� �ن آ�ن و��ل�:َ َ ْ ُْ ُ ً َ ً َ َ َ َ َ + َ ًْ َُ َ ِ َِ َ ْ َ
ُو�:�ول   ُ َ َ َ

ً�� �ن أ�ر:� ��را ْ ُ َْ ِ َ ْ ِ ُ 5��ون ���� �ن ا�����ء؛ إ�� �ن أ����ء ��� إ�را9�ل وإ��  �� ��� أ�� �زل ���� او��ھذا ��� ُ���دل  َ
 <����9 أن $ ���� أ�ط�ه ھذه ا1درة وھذه ا1وة وھذه ا�وا��� ��� ��ر إ� ھذه �ن ا�����ء P�رھم، وأن �ن

  .ا�����ا����ن، 5��ر إ� أن و�ل �Uرب ا��س و+دھ� �Uرب �5 ��ك ا��ن ا���9 أو 

َو�دھ� Cم ��د ذك ر+4 و��ر ��� ��c �ط�4 ا��س َ َ ً�ط"= �"�  وم �م :�	ل ��م �ن دو:�� ��را َ َ ُ َ ْ ْ َ ُْ َ َِ ِ ُِ ْ ْ ْ َْ َ َ ٍُ َ ْ
 ُو+دھ� ��� ذ�ر 

��دھم أ���� ����ون ���، إذا ط��ت  م ��و�وا �5 أ���� �سإ��م : أ��� �ط�4 ��� 2وم �س ����م و����� ��ر، �1وون
��دھم أ���� �1��م �ن وھW ا��س و�رھ�، و�� ذ�ر �ن  ����م ا��س ����رون �ن �ر ا��س، و�ذك أ�-� �س

ا ذك ا��ء، أو �د<�ون �5 ��ك ا�روش أو ا����ن، ���ن أن ��ون ھذا ����� أ<ذ أ��� إذا ط��ت ����م ���U�ون �5
  .ظ�ھر ھذه اJ��، و$ أ��م ���واب �ن

  

  ا�رد �"� �ن �ط	:ون /. �	ض  Nص ا��رآن وأ��6ره

  

  .ا�)م ����م ور��� $ و�ر����

  ��م $ ار��ن ار��م
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��ن، و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د��  .و��� آ� و���� أ+���ن ا��د & رب ا

 و��1ل �ل ذك، -��� $ ���� و��م-������ و����، و�� أ<�ر �� ا���  �دق �� +�ء �ن ر���+ب ��� ا���م أن �
ف �� �5  ��� +�ء �5 ا1رآن أو +�ء �5 ا��� ا�����؛ ��+� أ�� @ �وا5ق �� �5 ا�1ول أو أ�� و@ �رد ���9�>�

  .ا�طر، أو �ط�ن 5�� ��ذا و�ذا أو �� أ��� ذك

���2 $ ����  ا�� ا�ز��� �ط��ون �5 ��ض ا�1ص �5 ا1رآن؛ ��5-�م ��ذب ���1 �����ن�5 ھذه  �و+د �C�ر
ُأ�طت :�1ول و��ف ��ف ��ون ا�دھد أ��م �ن �����ن: �4 ���� ��7، و�1ول َ ِ��� �م ��ط �� َ ِِ ِْ ُ ْ َ ھذا 2د أو��  و�����ن َ

َ;دوھ� ا��ك و�<رت � ار�M، ���ث أ�� �Uدو ُB ُ
�ر � ��ٌ��ر وروا� ْ َ ُ َ َ َ ٌ َْ َ

  .اذ�ن ھم �1ر�� و@ ���م ��ل أھل ا��ن 

ا1رآن، اذي  ا ط�ن �5أن ��-�م ط�ن �5 ھذه ا��1، وظن أ��� ��ورة ��ت �����، و@ �ك أن ھذ ����� ھ�ذا
����� إ� أن أ<�ر ��+�ء ��ك ا�رأة و+�ودھ�  ھو �)م $، �5& ���� 2د أ<�ر �ن ھذه ا��1 <�را وا�2�� <�را

  .أ<�ر $ ���� ��، وو ���ت ��ك ا��� �5 ز���م أ��� ��1�� وإ�)���، 5) �+وز ��د أن �ط�ن 5���

و���� $ �ن �7و�ل  ���� و��7�� او��، ��ف ��ون �و�ف: و�1وون � �و�ف����� �ن �ط�ن �5 �2 �ذك أ�-�
�ط�ب و+وده و@ �ط�ب إ�-�ره ��� �� ھو ����،  ا���د�ث، Cم �4 ذك �رد إ<و�� �ر��ن و���م أن أ��ه �و+ود، و@

  .�ك أ�� ط�ن �5 ا1رآن و@ �ر5ق �T<و�� و�� إ� ذك، وھذا @

واذ�ن  <�ر ھؤ@ء اذ�ن �5 ا��ن ��ون $ ���� �+ب �ن �����ن ا�2��، @ ���4 �ن أن�5ذه ا�1ص @ �ك أ��� و
���م ��� أ<�ره �ذك  ا�رأة واذ�ن ��+دون ���س، وم �ط�4 ����م، أو ��4 ���م و�ن م ���م ��� ا<�ر �����م

��� ھذا اط�9ر اذي ھو ا�دھد، اذي �Pب �ن �ظره و�� ��1ده �7ل .� ��َ ْ? أرى ا��د َِ ُ َْ َھدََ @ ���4 �ن أن ��ون ھذا  ُ
2د ��ون ���U)  �ذك و�����ن وو+د <�رھم وأ<�ر �����ن ا�دھد أ��ط �ذك، وط�ر ��ر�� وو�ل إ� ��ك ا�)د،

  .�U�رھم

���ل إ<و�� اذ�ن ��دوا � ذك ا��د، و�زغ   @ �د أ�� أراد أن �ذل، أو-)م���� ا�- إن �و�ف: �ذك أ�-� �1ول
ِ�ن �	د :ا��1 ا��ط�ن ���� و����م؛ ��ث �2ل �5 آ<ر ِْ َ ِأن :زغ ا���ط�ن ��:. و��ن إ6و�. ْ َِ ْ َ َ ْ َ ْْ + َ َِ َ ُ َْ َ َ

 �م ��ر5وه ���� أ��م  �
���� ور��5، و2د  اذي ھو أ<وھم، أراد أن �ردھم �ر��ن ��� ��ر5وا أ�� 2د �̂ن $ ���� �و�ف وم �1دروا أ�� ھو

و��1 ���و��، م �1دروا أ�� ��ل إ� ھذه ار���؛  ظ�وا أ�� 2د ��ت �� أ�1 �5 ا+ب، أو ظ�وا أ�� ��4 وا��ذل وأھ�ن
ا�رة ا�و� وط�ب إ�-�رھم �<��، و�� أ�-روه ردھم أ�-� �رة ��C��،  وھم F5�5+ل ذك م �<�رھم أ�� أ<

(إ:. :�4 أ�� �رح � و�2ل وا����1 أ<�ه َأ:� أ6وك /
 ���Pس ��� ��:وا �	�"ون ِ ُ ََ ْ َ َ ْ ُْ َ َ َ ُ َِ ِ َ َ َ َ
 .  

وإن ا��س �س �� �U�ب  إ��� ��2 <����،: و�1وون ��7<ر�ن �ط��ون �5 ��2 ذي ا1ر��ن�C�ر �ن ھؤ@ء ا �ذك
��� ط��ت ��� P�ر��، ��5 دا��9 �و+ودة، �5�ف  و�س �� �ط�4، إذا ط��ت ��� 2وم ��Pت �ن آ<ر�ن، وإذا ��Pت

َ�"[ :�4 ذك �1ول َ ِ�Mرب ا���س َ ْ َ َ+ ِ ْ
 ]"�َ َ ِ�ط"= ا���س َ ْ َ َ+ ِ ْ ��1  .���رون ذك 5�ط��ون �5 ھذه ا

 2د ذ�ر�� أن ���س �ط��� و�� �U�ب؛ ����� أ�� و�ل. اذي +��� ������ �ل ��ء و@ �ك أن ھذا ط�ن �5 �)م $
���ون �و+ودة، �5& أ<�ر  ��ك ا��ن ورأى ا��س �U�ب 5���، وإن ���ت �U�ب �ن أھ���، و���� �ط�4 ��� P�رھم إ

M�ُرب ����7 ُ ْ َ
 �P�� ن�� ./ٍ ِ َِ َ ْ ُ�ط"= <�ر ����5���7 ھذا @ �+وز ا��ذ�ب ���ء أ<�ر $ ��، و�ذك أ ٍَ ُ ْ َ

ْ"�  وم �م َ�  َ ٍَ ْ َ

ً:�	ل ��م �ن دو:�� ��را َ ُ َ ْْ َِ ِ ُِ ْ ْ َْ
وإن ���ت إذا ط��ت ����م Pر�ت �ن P�رھم، أو أ��� �ط�4 �5 ھذا ا���ن  @ �د أ��� �ط�4، 

�� ����� �ط�4 ���  �ول دون �� وراءه، أو ��و ذك، �5& ���� @ �د أ�� +�لوراءه ���ن؛ إ�� +��ل � اذي @ �رى
  .و�Uرب ���

� و2د أ<�ر $ ���� �7ن ھ��ك ��ر�2��� �Bرب :و�Uر��، �5 2و َ 
ًا���رق وا��Mرب ? إ�� إ? ھو /��6ذه و�� + َ َ ْ ْ ِْ ِ َِ ُ َ َ َ َْ َ+ ُْ ِ ِ َِ ِ و�5  ِ
���� �Bرب :2و َا���رق وا��Mرب و�� ��:��� إن �:�م �	�"ون َ ُْ ْ ْ ِْ ِْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ََ ُ ْ ُ َ ْْ ِ ِِ ِ .  

���ر�ن �ن ذك ا���ن إذا ط��ت وإذا ھ� آ< �5��رق �روق ا��س �ن ا+�� ا�ر2�� ��� ���ھده، وو ���ت �ط�4 
  .�5 ��ف ������5 ��� 2وم و�Uرب �ن آ<ر�ن

آ<رھم، ���5ك ��رق و�Uرب، و�ذك  و�ذك ا�Uرب �5 +���� �5 +�� اUرب �Uرب ��� و�ن ��ون �و+ودة ��د
Bرب أ�-� أ<�ر ����ر2�ن ِا���ر �ن ورب ا��Mر��ن َ ِْ َ َ B َ َ ْ َِ ِْ ْ َْ ْ

�5  أي ��رق ا���ء و��رق ا��ف، ��رق ا��ف ��ون 
ا���ء �5 +�� ا+�وب، و�5  +�� ا���ل، و��رق ا���ء ��ون ا��س �5 +�� ا+�وب، و�ذك ا�Uرب �Uرب �5

�� و�ذا ��1ل �5 ا�Uرب، و�ذك أ�-� ��رق، ���@ و+�و ا��ف �5 +�� ا���ل، 5��ون ھ��ك ����� ��رق و�����
�
 :+�����، �15ل ���/َ ِأ �م �رب ا����رق وا���Mرب َ ِِ َِ ْ َْ َ َ ) َِ َِ ُ ْ ُ

و��  ���� أ��� �5 �ل �رج �ن ا�روج ��ون �� ��رق 
� ��دق �ذك ���،  ذي دو�� واذي دو�� إ� أن ��رق U��5رب، 5+����� ���� ا��رق ا+�و�� وا���ا��رق ا

  .و�1ول إن $ ���� أ<�ر �ذك
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�س ���س : و�1ول أ�-� �ن ���ر �ر�� ا��س، و�د�� أن ا��س ����C وأن ا�رض ھ� ا�� ���د�ر �و��، ھ��ك
ا��س إ��� ھو �ول �����، و����ون  وران��رق و@ �Uرب �5 ا�1��1، وإ��� ھذه �ر�� Fرض، و�د�ون أن د

���1�ا��ر��9��، ھ�ذا �د�ون، وأ��روا �� ذ�ره $ ���� �ن +ر��ن  دورا��� �دوران ار��، أو �دوران ا�رو�� ا
َو�6ر :+ر��ن ا�1ر �5& ���� �2ل ا��س و���رھ�، و�ن َ َ+

ًّا���س وا���ر �ل ��ري ��ل ����  َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ٍْ َ ِ ِ ` ُ +َ ْ
�5��س �+ري  

� وا�1ر �+ري وا+ر��ن ھو ا��ر،��� �َو�6ر :وأ<�ر �7ن ا��ك �+ري �5 2و َ َ+
ِ��م ا�4"ك ���ري /. ا���ر �I�ره  ِ ِِ ِ ِْ ْ َ َ َْ ِ ْ ْ ْ ََ َُ ُ ُ 

ْإن ��I :���رھ� ار��ح �5 2ول $ ���� ا��ك ا�� ھ� ا��ن �+ري؛ ���� ���� �5 ا��ر َ َ ْ َ���ن ا�ر�c /�ظ""ن  ِ ْ َ ْ ََ َ ) ْ ُِ ِ
ِروا�د �"� ظ�ره ِِ ْ َ َ ََ َ �ت ا����� را�دة ��� ا��ر، T5ذا ��ر�ت ار�M ا�د�5ت ھذه و���ت ار�M �1 ���� إذا ��ء $ َ

�����َوا�4"ك و��رت ��ث ���ء �ن ���رھ�، T5ذا ��ن +ر��ن ا��ك ھو ��رھ� �5 ا��ر ا ْ ُْ ِ��ري /. ا���ر �I�ره َ ِِ ِ ِْ ْ َ َْ ِ ْ َ
 .  

ُوا���س �5ذك +ر��ن ا��س ْ َ+
ِ��ري �  ِ ْ َ���ر ����َ ^ ْ َُ َ َ

 .  

��، وأن ا��س �س �� ��رق، و�س �� �Uرب �ل ھ� ����C  �7ن ا��1 5) �+وز أن �ط�ن �5 ��2 ذي ا1ر��ن��>
  .<�ر $ ����������؛ T5ن �5 ھذا ��ذ�ب �� أ ���1رة، @ �زول �ن

ُ� :���1رة، �15ل ���� 2د أ<�ر $ �7ن ا�رض ًا�ذي �	ل ��م ا�رض  رارا + َ َ ْ َ ََ َ ْ َ +ُ َُ 2رارا؛ ���� ����C ���1رة، @ ���رك  ِ
َ�وم :���7 �5 �وم ا1���� ��د�� �5 2و� وأ<�ر ْ ُ��دل ا�رض َ ْ ََ ْ ُ + ِ ;�ر ا�رضُ ْ َ َْ ْ َ

 ����1َوإذا وأ<�ر ����7 ��د �وم ا ِ ُا�رض  َ ْ َ ْ
ْ�دت وأ��ت �� /��� و�6"ت ْ ْ+ َْ َ َ َ َ َ ُِ َ َ + ��� :���� أ<ر+ت �� 5��� ��� �5 2و���Aَوأ6ر�ت ا�رض أ ُ ْ َ َ ََ َْ ْ َ ََ ِ ْ

أي �� 5��� �ن ا�و��  
َ/�ذرھ� :��وى �5 2و� و��وھم، وأ<�ر ����7 ُ ََ َ

ً ��� �4N4N ? �رى /��� �و�� و? أ���  َْ َ ً َ َ َ َ َ ًَ َ َِ ِ ً ْ َ
 .  

���� �Cروا، وأن ا���ر �زال  ھذا د�ل ��� أن ھذه ا�رض ��د �وم ا1����، وأ�� �+�4 ا<�ق ����� أو�م وآ<رھم �5ل
َ? �رى و��وى ������ �1��5 ا�رض ���� ���و�� َ َ

�� �و�� و? أ��� �/ً ْ َ ً َ ََ َ ِ ِ .  

 أر��� آ@ف �رة أو ��و ذك، -��� �1وون-ا��س �Cل ا�رض  و�� ��ن �ن ���ون أھل ا���9 ا+د�دة <�ل إ��م أن
  2د ��ون ����� و��ن-  ا�رض���دة �ن-ا��س ��ذا ا+رم ا���ر �5�ف ���رك وھ� ���دة  إذا ���ت: ��T5م �1وون

�5 �5���أر�4 و��ر�ن ���� Cم  ا�رض ���رة <�����9 ���؛ أي ����� و��ن ا�رض، �5�ف �4 ذك �1ط4 ھذه ا
  !�ط�4؟

-���ء $ �5& ���� �2در ��� أن �+ر��� �5 �ظ�ت، و2د أ�ري �����  أ��� �+ري ���: ھذا ��� �����رو��، وا+واب

$ ��� �����رج �� إ� ا���ء، ود<ل C  �5م إ� ا��+د ا���2  �5 ��و ���� أو أ2ل �ن ا��+د ا�رام- و��م
،����� ���� آ@ف ���، و�4 ذك 2ط�ت �5 ��� -��� 2�ل-وا����5 ������ ��و  ا���ء اد��� Cم ا�� ����� إ� ا���ء ا

��� وا�دة أو ��ض.  

 �����ن ���5ر ���رة ��ر : �ذ�� ا��ر�ون، و�2وا  ���7 أ�ري �� و�رج ��-���� و��م��� $ - و�� أ<�ر �ذك ا
��� وا�دة ھذا ھو ا����ن، ھذا ھو  Cم �ر+4 ��� ��ل إ� ��ت ا�1دس �5 �5������رة ��ر وأ�ت 2ط�ت ھذه ا

�ء؛ أي �ون ا��ك ��زل ا�� �دق، إ�� أ�د�2 �5 أ�+ب �ن ذك �5 <�ر: �15ل أ<�روا �ذك أ�� ��ر ا�د�ق .ا�ذب
و�� Cم ��رج�� �������� �ن ا���ء �5 �ظ�ت ��� ��زل .  

Cم ��رج �� إ� ا���وات  إ� ��ت ا�1دس وإذا ��ن �ذك �5�ف ���Uرب أن $ ���� �1ط4 �� ھذه ا����5 ��ري ��
 ذه ا����5 وو ���ت �� ���ت، �5 ھذهأن ا��س �+ري ��ذه ا�ر�� وأ��� �1ط4 ھ �5 ھذه ا����، ���5 ھذا @ ���Uرب

��ت �5 �ل أر�4 و��ر�ن ���� �دور دورة ��� ھذه ا�رض��  .ا

���ث أ��� @ ��ط4  ا�1ر ���ھد أن ا�1ر �5 أول ا��ر ��ون �)��1 ���س، أي ��1ر�� �� �5 أول ��� و�ذك أ�-�
���� ���2�) ��ز� 5�زداد �طو��� 5��، وھ�ذا ���� ا���د ���� �ط�ت  ��T5ذا �5 ا���� ا��C�� ����د ��. إ@ �5 ����5 ا

-وءه،  ا��رق وھ� �5 ا�Uرب، ��5د ذك �����1؛ ��� ���رآة T5ذا �����2 �ط�ت 5�� و��ل 5�� إ� أن ��ون ھو �5
  .��ل �وره، �5ذا �) �ك د�ل ��� أ�� �+ري وأ�� ����

��� را�د�ن؛ ��ت  ، Cم ��7<ر ���� ��ز� ��د ��ز�، د�� ذك ��� أ����أول ا��ر ��ون إ� +����� T5ذا ��ن �5
� ا��س را�دة و�س ا�1ر را�دا، �ل إ���� �+ر��ن، وذك ذ�ر $��� �َو�6ر :+ر������ �5 2و َ َ+

َا���س وا���ر   َ َ َ َْ ْ +
ِ�ل ��ري ْ َ ` ُ
 �َ�6رَو :و�5 2و َ+

ِ��م ا���س وا���ر دا��Pن  ْ َ َ َ َ َ ِْ َ َ ْ َ+ ُُ ���� ��� أن �درك ا���ر  َ? :و�5 2و� .M�:� َا���س َ َ َ َ ُ َْ ْ ََ ِ ْ ُْ ْ +َ ِ
ُو? ا�"�ل ���ق ِ َ ْ َُ + َ
َا�:��ر و�ل /. /"ك ����ون  ُ َ ْ َ َ ٍَ َِ َ ` ُ وا��س وا�1ر �ل �����  أي �ل ���م ���ر؛ ا��ل ��9ر وا���ر ��9ر ِ+

��� أ��� �+ري +�ر�� و�ل ����� �+ري إ� �� ��ء $، @ �ك أن ھذا د�ل.  

 $ ��2 �� ���وا1ول ���7 �س ھ��ك ��رق و@ �Uرب أو أن  ذي ا1ر��ن �ن ��2وإذا ��ن �ذك 5) �+وز ا���Aر 
�� ��رق و�� �Uرب ا��س ����C �5�ف ��ون.  

�1� وھ� ر�ود ا��س �2ل���� ��ض �ن ا���رى ا1دا��، ذ�روا أن ا��س ����C 2د��� ���ن  �ذ�ر ا����ء أن ھذه ا
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��� أن ا��س   ��75روا ھذا ا1ول ورأوا اJ��ت واد@@ت ا�� �دلذك +�ء ا�)��� ا��7<رون، �2ل ا��)د، Cم ��د
��د 2ر�ب  �ط�4 و�Uرب، وأن ا�رض ����C ���1رة، و�� زال �ذك إ� أن +�ء ھؤ@ء ��1�؛ ���� إ�و+ددوا ھذه ا

أ��روا �Cوت ا�رض ا���9 ا+د�دة؛ اذ�ن أ��روا ط�وع ا��س وPرو���، و +دد ھؤ@ء ��1� أھل ا���9، و��وا أھل
  .و+ددوا ��1� 2د��� وا��1رارھ�


 ا�ن ��ز���ن +ر��ن ا��س، و�� ��رت �5 إ�دى ا��ف و�2ل 5��� -ر��� $- و�ذ�رون أ�� ���م ا �: ��ر ��1
� �� ذ�ره �5 ھذه اJ��ت 5����ر ��ذ�� & ����، إ�� �ن أ��ر أن��� $ ����1� ��رت ھذه ا��س �+ري 15د رد � ا

���ر��  أھل ا���9 ا+د�دة، -+وا و�2وا ا�ن ��ز C� W-5�ر �ن ادول اذ�ن ��� ھذا ا���1د اذي ��1وه �ن �)��ذ
  .و���ر �ذا و�ذا

و-رب ذك أ���C وط��ت ر���� ر���   أف ر��� �و�4 5���، و��ن أن ا��س +�ر�� ��9رة-ر��� $-Cم إ�� 
�1�� ورد ��� ر���� وط�4 رد ا�واف ا�2 ��1ل � ا�واف���C ،��1م إن ھ��ك �ر� ����5 ر���  رد ����؛ رد 

  .ا����ون و��م ا��ك و�4 ا��ف �Cر اذ�ن ��1وھ� ���ھ�


 ا�ن ��ز و�� ط��ت �رف أھل��
 �5 اط�9ف -ر��� $ - ا��م أ�� @ �د �ن ارد ����� و�7��د �� �2� ا�� ���� 5رد 

�
 ��ود ا�و�+ري  ورده-ر��� $- �
 �����ن �ن ��دانوھو ا�� ورده -ر��� $- �ط�وع، Cم رد ���� أ�-� ا
�1�� ا�� �5 ا����� ا��� ا�وا�ق ا�د�دة ��� أھل أ�-� �ط�وع ط�4� ������ 2ط���ن؛ ا�ول رد   �9��ا

ا���ط�ل وا�<�رق و�̂�ن 5��� ���5ت أو9ك اذ�ن  رد ���� ����ب ذ�ل ا�وا�ق ��و ا+د�دة Cم �� ط�4 ���ب ا�واف
  .�و�� �دور �د�ون أن ا��س ����C وأن ا�رض

م ��1ل � ���د �ن ������ ����� ر��� ا�ور أو ���ب ا�ور �5 ارد ��� �ن �2ل إن  و�ذك أ�-� ھ��ك ر��
�5  ن أن ���س ��رق و�Uرب، وا���دوا ��� ���و�� �دور، وذ�روا ا�د� اوا-�� ا�� ��� ا��س ����C وا�رض

+��� :ا1رآن �ن ذ�ر ذك �5& ���� �2ل ِإذا �"[ �ط"= ا���س َ ِْ َ َ َ+ ِ ْ ََ َ
دل ��� أن ���س �ط��� و�Uر�� وأ��� �ط�4  

� و�Uرب 5��� ��ءه $���.  

وذ�ر أ��م إذا أ��ر�م دوران ا�رض <ط�7م +��4 ادول  �ن �5 ھذا ��ذ��� �، ت ھذه ا��ب ا���ء ا�وافو�� ط��
��رة ���ذ���م ��ن ���رف �7ن ا�رض ����C ���1رة ���: ا��س ھ� ا�� �دور، 5�1ول و-��و�م؛ ���م ���1دون أن @ 

أو9ك، و@ ��رة ��ن أ�دھم ��ن ا���د  ون �ظ��م، واذ�ن ��د2ونأ<�ر $ ����، و@ ����ر ��� �1و� ھؤ@ء اذ�ن �1و
��� ��ك ا�2وال ا�� �1درو���، وو �2وا (C� :�5ز، و���� إ��� ��ھد�� دورا��� وأ��� �ور�� ذك �5 ارا�9 اذي ھو ا

  .����9<� إن ھذا ��� �س ����M ھذا اذي ����: ا���و�ر و�� أ�����، و�5 ا�����، �1ول


 ا�ن ��ز�� ��ث م ���ط4 ا�واف وا�ن ���� وا�ن ��دان ا�و�+ري  و�ذك ���ب-ر��� $- �را+4 ���ب ا

���1� ����� �� أن �ردوا ��ك ا�د� ���� أد�Cوأ�.  

ة ا��ف و�5 �ور ھ��ك �ن أ��ر و+ود �7+وج و�7+وج، و2د ذ�رھم $ �5 آ���ن �5 ھذه ا�ورة �5 �ورة �ذك أ�-�
 ���إ��� ����C وإ��� �ظر��، وإن ا�رض 2د 2ر�ت وإن  : وو �2ل �ن �2ل-��� $ ���� و��م-ا�����ء، وأ�-� ذ�رھم ا

َو? :إ��م @ ���طون ���م $، $ ���� �1ول: ھؤ@ء �1ول ا�)د 2د ��1ر�ت، و@ أ�د ��رف أ�ن ً���طون �� �"�� َ ُْ ِ ِ ِِ َ ُ
 

�  .5) �د أن ��و�وا �و+ود�ن ��ث ��ء $ ���

��� ا�رض،  إن اط�9رات و��وھ� دارت: �15وا ��-�م �د �7+وج و�7+وج اذي ���� ذو ا1ر��ن �ذك أ�-� أ��ر
��ت ا���ت �+��4 أطراف ا�رض و@ ��رف ھذا ا�د 75�ن ھو؟��� إن ھذا ��ذ�ب <�ر $ ����، �5& :�1ول وإن ا

�َ/Yذا :أ<�ر ��� وأ<�ر �1و َِ ��ًّ��ء و�د ر�. �	"� د��ء و��ن و�د ر�. � َ ) َ ْ َ َ َ َ َ ) َ ْ َ َ َُ َ َ َُ + ُ َ �����2 $ @ ��ون  �5ذه ا�1ص ا
  .�د��2، وا���ر ���ا�ؤ�ن �ؤ��� ��1 إ@ إذا 

  .�وا�ل ا1راءة واJن

  

  ذ�ر ��ل  �ف ا����ط ���رض

  

��ن، وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ� و���� أ+���ن��  . ا��د & رب ا

  .  ذ�ر +�ل �2ف ا���ط ���رض-ر��� $ ����-�2ل 

�د��C : �د��C ���د �ن ا�-ل اط�ري �ن <�ف �ن ���ون �2ل:  �2لأ<�ر�� أ�و ��د ار��ن �ن ��د $ ا���J: �2ل
�ن ���1ل �ن ���ن �ن ��ر�� �ن ا�ن ���س  M�� رو �ن��-������ز و+ل-ر-� $  �ِق وا��رآن :  �5 2و ْ َُ ْ

ِا����د  ِ َ �ز و+ل-أ��ت $ : �2لْ-����� �Cل <�ق ا��2و�� �5 ����� �ن ا 4��2و�� +�) ��75ط ���ر-�ن ا
�ز و+ل-و<-ر��� و�����9، ��5رت ا�ر-ون ا��4 �5 ذك ا+�ل ��4��A �5 ا<��م، وار��T� 4ذن $ - �5 
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 ا+و ��� م ��ق ���� و��ن ا���ء إ@ ���Cون 5ر�<�، و�� ��ن ا���ء وا�رض ���رة <�����9 ��م �را�ب
  . ا��رع

��� و+� ا�رض �5 �رھ� و��رھ� �ن ذك ا+�ل، ��5 �روق ذك ا+�ل -�ز و+ل-Cم أ��ت $  ��ھذه ا+��ل ا
���� �ًوا����ل أو��دا : ������ �5 ا�ر-�ن ا��4، 5ذك 2و َ ْ َ ََ َ ِ ْ .  

ِو�	":� /��� روا�. ��� ِ َِ ََ َ َ َ َ َ �6ٍت َْ ��ت ا�روع : ا����Cت ا��ول إ� ا�رض ا�����، وا���<�ت: �5روا��َ��ا
& وذك ا+�ل رأس �رأس ار+ل وو+� �و+� ار+ل و�2ب ��� �2وب ا�)��9؛ ���ر�5 : 5وق ھذه ا�رض، �2ل

�، 5ذك 2و� +ل ذ�ره ��ِق وا��رآن ا����د : ������ و���� وا<��� واط� ِ َ ْ َْ ِْ �15ف ذك ا+�ل وھو ا���، وھو ُ
َإن ا��ط	�م أن �:4ذوا �ن أ ط�ر ا����و - �ز و+ل- أ2ط�ر ا���وات وا�رض ا�� �1ول $  َ + ْ ِْ َ ْ ُ ُ ََ َْ ِْ ْ َ ُ َْ ِ ِات وا�رض ِ ْ ََ ْ ِ .  

�روق ذك ا+�ل أوان ا���ه ا�� �+ري �5 ا��ور �ن ا���ض وا<-رة وا�واد - �ز و+ل- و<�ق $  �5 
T5 ،ق��M وا���ن واز���ز و+ل- ذا أراد $ وا��رة وا��رة وا�درة وا�ذب وا- � أن �ززل 2ر�� أو�� $ إ
1ر�� 5<-رة ا���ء �ن ذك، و<-رة -�ز و+ل-ذك ا+�ل أن ��رك ��� �رق �ذا و�ذا، T5ذا �ر�� <�ف $ �� 
�  . ذك ا+�ل �ن ��ك ا�<رة 2-� ذك ار��ن ���رك و���

���5 ا��ر+ت ��� ���ء اد��� ر�� ���ره إ� ا�رض ��5ط +�ر�ل ��� ����� و���� ا�)ة وا�)م إ� ا�رض، 
 5و2ف �����، Cم أ��7 ��ظر ��+�� ���5 رأى -�ز و+ل-T5ذا ھ� ����� 2د ا��1رت ��+��ل �Tذن $ +�ت �5 �ظ�� $ 

 إن ھذا ا<�ق: +�ر�ل ��� $ ��� ����� و���� و��م +�ل �2ف أ��ره، �� رأى �ن �ظم <��1 و��ن و��، �15ل
����  . ا��د�� ار��ن ���رك و���� ا

���5 أ��ه أ��ر <��1 �ظ��� �+��� �4 ����9 و��ن و��، ورأى �رو�2 ������ �5 ا�رض �� ��ن �رھ� و��رھ� 2د 
ار���ت ��� و+� ا�رض ����� ذراھ� �5 ا�واء، ��5+ب �ن ��رھ� وا<�)ف <���1 و���ت أوا��� وا��1رار 

 �إ��، و�� ا+�ل؟ : �� +�را9�ل ھذا ا+�ل �2ل: إ��، �� ھذا؟ �2ل: �2ف و�2ض �����، �15لا�رض �����، �5ظر إ
إ�� ھل أ�ت : ��م، ا�د�د �1د �� ا�+ر، �2ل: إ��، ھل أ�ت <�ق <��1 ھو أ�د �ن ا�+ر؟ �2ل: �+ر، �2ل: �2ل

: ھل أ�ت <�ق <��1 ھو أ�د �ن ا��ر؟ �2لإ��، : ��م، ا��ر ���ن ��� ا�د�د، �2ل: <�ق <��1 أ�د �ن ا�د�د؟ �2ل
��م، ار�M ��ر�2 أ�وا+� و����� �ن : إ��، ھل أ�ت <�ق <��1 ھو أ�د �ن ا��ء؟ �2ل: ��م، ا��ء ُ�ط�7 �� ا��ر، �2ل

  . ��م، ا�ن آدم ����ل �ذا ��� ��-� ���ض: إ��، ھل أ�ت <�ق <��1 ھو أ�د �ن ار�M؟ �2ل: �+راه، �2ل

�ز و+ل، Cم �2ل- ���� ا�)م- 5<ر +�ر�ل $ ����� رب �� ��ت أظن أ�ك :  ��+دا 75ط�ل ا�+ود وا���ء وا��Cء 
َ إ�� �� +�ر�ل �� م �ر �ن 2در�� وم ���c �ن ��� ���7 وم ���م �� -�ز و+ل-�<�ق <��1 ھو أ�د ���، 75و�� $ 

  . ا��� و@ �و�ف ���1 إ� 2طر ار��ءإ� �� 2د رأ�ت، و���ت ����ر ا��Uوب اذي @ ��رف �و

�� رأى �ن ا<�ق  ،���� ���2ل +�ر�ل �ذك أ�ت إ�� وأ2در وأ�ظم، Cم ر+4 إ� ا���ء ا����� ا���� ����1رة إ
ِوأ��� /. ا�رض : ا�ظ�م وا�+ب ا�+�ب، ��� و2ف �5 ���ن ����ده �ن ا���ء ا�����، 5ذك 2و� +ل ذ�ره ْ ََ ْ ِْ َ َ

ُروا�. أن ���د �� َِ َ ِْ َِ َ َ ��) ���د ��م ��� ���ت ���ل �2ل ذكْم َ ���� .  

-�د��C إ�����ل �ن إ�راھ�م �ن ��د ا�ز�ز �ن وھب :  �ن ���� �ن ���ب �2ل- ر��� $ ����-ذ�ر +دي : �2ل

��5 ھذه ا+��ل : ��م، �2ل: أ�ت �2ف؟ �2ل: ��ن إ� ا+�ل ا���ط ��د��� وھو �2ف �15ل+�ء ذو ا1ر:  �2ل- ر��� $
 أن �ززل ���رض أو�� إ� �5ر�ت �ر�2 �ن �رو�2، -�ز و+ل-ھذه �ن �روT5 ،�2ذا أراد $ : ارا���ت؟ �2ل

��م، أرض :  أرض أ<رى، �2لھل �ن ورا��9: �5��و�ش ذو ا1ر��ن ��5ث $ ���� إ�� ���� �ؤ���، �15ل: �2ل
��ك أھل ��ك ا��دة �ن �ر ���� ا�رش، و�2ل W�Cو@ �رد ذك ا ،�+�C م ���وءة��ھل : ��-�ء ���رة <�����9 

��م، أرض ���وءة �ردا و@ �رد ذك ا�رد ��ك أھل ��ك ا��دة �ن �ر ���� ا�رش، : وراءھ� أرض أ<رى؟ �2ل
�ز -إن �� �د�Cك ��ن أ����ن �ن أ���4 $ :  ����� وا�دة، �2ل-�ز و+ل-�� $ أ<�ر�� ��ظ�م �ن �ظ: �2ت: �2ل

  .  �<رد� �5 5)ة �ن ا�رض-و+ل

��د $ �ن ���د �ن ��1وب �2ل: �2ل ��Cن أ�� : و�د��د��C أ�و ���م �ن آدم �ن أ�� إ��س �ن ��
 �ن ��� ���م 
�ز و+ل-<�ق $ :  �2ل-$ �����ر-� -روق �ط�� �ن ا��رث �ن ��ر�� �ن ا�ن ���س -��2ف :  +�) ��1ل 

����� ا�رض، T5ذا أراد $  �� أن �ززل 2ر�� أ�ر ذك ا+�ل، -�ز و+ل-���ط ���رض، و�رو�2 إ� ا�<رة ا
  . 5��رك اذي ��� ��ك ا1ر�� 5�زز�� و��ر���، �5ن Cم ��رك ا1ر�� دون ا1ر��

��د $ �ن ��ر �ن أ��ن �2ل: �د��C أ�و ���� �2ل: �2ل ��Cد $ �ن : �د���د��C أ�و أ���� �ن ��M �ن ���ن �ن 
  . �2ف +�ل ���ط ���رض �ن ز�ردة ����� ��ف ا���ء: �ر�دة �2ل

��� �ن ��رو �ن إ�راھ�م �ن �و�� ا��را�� �ن ���1ل �ن ��ر�� : �د��C أ�و اط�ب أ��د �ن روح �2ل: �2ل ��Cد�
�ن ا�ن ���س -����� و��ن �5 ا��+د ��ق ��ق، -��� $ ���� و��م-د<ل ����� ر�ول $ :  �2ل- ر-� $ 
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أ����م، : ����ر �5 ا��س ��ف ط��ت و��ف Pر�ت، �2ل:  5�م أ��م؟ ���2-��� $ ���� و��م-�15ل �� ر�ول $ 
ق، T5ن $ �> <�ق �� ��ء �� ��ء و��+�ون �ن ذك، -ل�ز و+-�و�وا ھ�ذا ���روا �5 ا�<�وق و@ ���روا �5 ا

إن �ن وراء �2ف ��4 ���ر �ل ��ر <�����9 ��م، و�ن وراء ذك ��4 أر-�ن �-�ء �ورھ� �ھ���، و�ن وراء 
ذك ����ن أف أ�� �ط�رون <�1وا ��� أ��Cل اط�ر ھو و5ر<� �5 ا�واء @ ���رون �ن ������ وا�دة، و�ن وراء 

وا �ن ر�M 5ط����م؛ ر�M و�را��م ر�M وC����م �ن ر�M وآ����م �ن ر�M ودوا��م �ن ر�M ذك ����ن أف أ�� <�1
��، أ����م �5 �دورھم ���م أ�دھم �و�� وا�دة ����� ورز�2 ��د ��@ ���1ر �وا5ر دوا��م ��� ا�رض إ� 2��م ا

�ن أف أ��، �� ����ون أن رأ��، و�ن وراء ذك ����ن أف أ��، و�ن وراء ذك ظل ا�رش و�5 ظل ا�رش ���
�َو�6"ق �� ? �	"�ون : $ ���رك و���� <�ق آدم و@ ود آدم و@ إ���س و@ ود إ���س، وھو �1ول ������ و��� ُ ْ َ َ ََ َ َُ ُْ

 . 

  

��ت  @ ����ون، وأ�� �1در ا���د ����� ذ�ر أن ر��� ������ <�ق �ل ��ء وأ�� �<�ق �� ���ا@<�راع و��� ا
ق و@ �ن�>��ر�5 و@ �ن ������، �5و <�ق �ل ��ء ورب �ل ��ء  ا�+��� اUر��� و@ �<ر+ون �ذك �ن 2درة ا

  .ھذه ا�<�و�2ت ا�� ���ھدھ�، وإ@ �5�ون @ ���م �� إ@ $ و���ك �ل ��ء، وإ��� أ<�ر�� �� �ن

�ر��5 أن ھذه ا�رض ا�� ��ن ����� وا�دة �ن ��4 أر-�ن @ ���م أ�ن �1�� ا�را-�، إذا �ُ� :�1ول $ ��� ِا�ذي  + +
�ن"A� وات و�ن ا�رض���= ��6"ق + َُ ْ َ َ َ َ َ ْ ََ ْ َْ ِ ِ ٍِ َ َ َ
+وإ:� : وا�4، ��� �2ل ����ا�رض �5�-�ء @ ���م �1��  ِ َ��و�	ون َ ُ ُِ َ

 .  

�ن +�س آ<ر، و�4 ذك م ���4 ��م،  و���ن أن ��ك ا�را-� ����� <�ق �Cل ھؤ@ء ا<�ق؛ إ�� �ن +�س ا��ر، أو
  .وأ��م �<�و2ون ��� <�ق ا��ر ��� ھذه ا�رض ا��ر،و@ ��ل إ��م 2و��� و@ �ر����� و@ 2درة 

� ����7 و�ذك أ�-� ا���وات؛ أ<�ر��� $ =��َ ْ ً���وات ط�� � َ َ َ َ َِ ٍ �	��ً ْ ً�دادا َ َ 5وق ��ض، و@ �درى ��  و��-�� ِ
و أن ا���وات  :�5 ا�د�ث ا���M �1ول. �ن <�ق ���رھ�، $ ���� ھو اذي <���1 وھو اذي 2در أو <�ق 5���

 دل ��� أن ھ��ك ��4 ���وات و��4 أر-�ن، وأ��� �و+ود 5��� ا<�ق اذ�ن ا��4 ا��4 و���رھن P�ري وا�ر-�ن

  .<��1م ���د��

ھذا  +دا���ء و�ق �� أن �9ط، �� 5��� �و-4 أر�4 أ���4 إ@ و��ك 9�2م أو را�4 أو �� أطت :رد �5 �د�ثو
� ھؤ@ء <�ق �ن <�ق $���.  

 ���ِوا�طور :�5 أول �ورة اطور  رأى ا��ت ا���ور ا�ذ�ور-��� $ ���� و��م-�� أ�ري �� B ٍو���ب ��طور  َ ُ ْ َ ٍَ َِ
َ/. رق �:�ور وا���ت ا�� ْ َ َ َ َْ ِْ ٍِ ُ ْ ِ	�ور^ ُ ا���ء ا�����، ذ�ر أ�� �د<�� �ل �وم ���ون أف ��ك ����دون  ا��ت ا���ور �5 ْ

ِوا���ت .�ددإن �5 �ل ���ء ��ت �د<�� �Cل ھذا ا: إ�� �1�� اد��� �ن ���ء وا�دة، و2�ل 5��C ،م @ ��ودون ْ َ َْ
َا��  ِ	�ورْ ُ ْ 

.  

ق و2در�� ��� �ل ��ء، و<��1 �ذه�>�ظ�� ا ���ا�<�و�2ت و�د��ره �� ��� ���ء، وأ��  �5ذا و��وه ��� �دل 
َإ:�� ا�رض ������ @ ��+زه ��ء �5 ا���وات و@ �5 + ِ P�� ًأ�ره إذا أراد َْ َ ُ ُ َْ َ ََ ُ� أن ��ول �� �ن /��ونِ ْ ُْ َُ ََ ُُ َ َ َ

  .ھذا <�ق $ 

���� �6َ"ق :�� ذ�ر ��ض <��1 �5 2و َ َ
ْا����وات ��Mر ��د �رو:�� وأ��� /. ا�رض روا�. أن  َ ََ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ +ِ ِ ٍ ِِ َ ْ ْ ََ َ َ ِ +���د ��م و�ث ِ َ َ ْ ُ َِ َ ِ 

�� �ن �ل دا���/ٍ ِ ِ+ ََ ْ) ُ
��� ھذه  ���� $ ��C� ��ًوأ:ز�:� �ن ا����ء ��ء  :�1ول ��د ذك. ا�رض ���� ھذه ادواب ا َ َ + َِ َ ِ َ َ ْْ َ

�� �ن �ل زوج�/ �:��:I/ٍ ْ َ ََ ُ َ ْ ْ) ْ ِ ِ َ َ
َ�ر�م ھذا 6  ََ َ ٍ ِ"ق � /Iرو:. ��ذا 6"ق ا�ذ�ن �ن دو:�ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ + َ َْ َُ َ ََ ُ َ ِ + .  

��� ا�رش ا��وى، <�ق ا�رش وأ<�ر �7ن ا�ر�� و�4 ا���وات وا�رض، و2د ��7� �إ�� : وا�ر�� 2�ل أ<�ر ���
����وات وا�رض، ������ر2 4��� ��T5 ك�� ا���وات ا��4 وا�ر-ون  ورد �د�ث �ة ��ن �دي ا�رش، و�4 ذ

��ذا ��Uل ھذه ا���� دراھم 2ط�� �U�رة �ن ا�-�، ��ذا ��Uل  �5 �رس ا��4 �5 ا�ر�� إ@ �دراھم ���� أ1�ت
  .اذي ھو ا��Uر اذي ���س ��� ارأس �ن ا�د�د �ن ا�رس

��� أن   � 2درة-���� ا�)م- أن ���وره ا���ور، �ن +��� <��1 �ن ا�)��9 +�ر�ل $ ���� أ�ظم �ن<�ق 
�و�4 ذك ��T5 @  د��� �ن <���� ����ل ��� ���ء، ��ن ����ل ���ل أ�را��، وأ����� ���7 �5 �ورة ر+ل ��1ل 

 رآه �ر��ن � �����9 +��ح و2د �د ا�5ق، ھذا ��ك -و��م��� $ ���� - ذ�ر أن ا���. ��رف و@ �1در 2دره إ@ ر��
� 2د �د ا�5ق و� ھذا ا�دد �ن ا�+��� �ن �)��9��� $.  

�5 ا���ء ��و   أن $ ���� <�ق ھذه ا+��ل ا�� ���ھدھ�، ���ھدون أن ��-�� �ر��4-اذي �����- ذ�ر �5 ھذا ا�Cر
ا�)�� وھذه ا�دة؛ وذك ذ�ر $ ���� أ�� أ��ت  ��� �5 ا���ء، و�4 ذك 5�� ھذهأو 2در ا���و أو أر45 أو أ2ل ار��

  .روا�� �5 ا�رض ��� �� 5��� �ن ا�)�� وا1وة ھذه ا+��ل وأر��ھ� و+����
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م، ��: �2ل �� رب، ھل <�1ت <��1 أ�ظم �ن ھذه ا+��ل؟ $ �� <�ق ھذه ا+��ل، �2ل +�ر�ل ذ�ر �5 ھذا ا�Cر أن
  .ا�د�د؛ ���ھد أن ا�د�د ���ر ھذه ا+��ل

ا+��ل وھذه  �ؤ�� �� ���ل، أو ھذه ا���+رات و��وھ� ���ر ھذا ا�د�د، 5��ون ا�د�د أ2وى �ن ھذه ھذا ا�د�د اذي
َ��م، ا�د�د <�ق: �� رب، وھل <�1ت أ�د �ن ا�د�د؟ �2ل: ا�<ور، �15ل َ � �� ھو أ�د ��� َ��� $ ..��ر، <�ق <�ق ا

ھذا ا�د�د �4 �)��� �ذوب ��� ��ون ���7 ��ء ���ل، �4 �)��� و2و�� �5ذه  ا��ر ا�� �ذ�ب ا�د�د، إذا أد<ل 5���
��1 $ ���� و+���� أ2وى �ن ا�د�د ا��ر�>.  

� � �2ل $�و2د �� �ن ھذا ا��ر�ت و��وه، وأ��� �<رج ��� �ن ا�+ر ا�<-ر، �� ���وم أن ھذه ا��ر �و2د ������: 

ِا�ذ ً�	ل ��م �ن ا���ر ا�C6ر :�را ي+ َ َ َ ََ ْ + ُِ َِ ْ ََ ِ ْ َ/Yذا و�����ون ��� ���� أ<رج �ن ھذا ا�+ر ا�<-ر ��را �و2دو��� َ ْأ:�م  َِ ُ ْ َ

َ�:� �و دون ُ ِ ُِ ُْ �َأ/رأ��م ا�:�ر ا��. �ورون :و�1ول $ ��� ُ َ ْ َُ + ُِ + ُ َ ََ
  .أي �1د�و��� 

 د�د اذي ���ر<�ق $؛ ��ث +���� ��1د و����ل و��رق �� ��ل إ�� و�ذ�ب ا�د�د، ا� ھذه ا��ر �ن أ�+ب ��

  .ا+��ل �ذوب �5 ھذه ا��ر ��� ��ون ��ء ��9)

ا��ر، ا��ء  ��م، ا��ء اذي �ط�f: �� رب، وھل <�1ت �5 <�1ك �� ھو أ2وى �ن ا��ر؟ �2ل: �2ل �� ذ�ر $ ���� ا��ر
د و��رق �� �و�� �ن ا����� ���� 2د ����ل و��1 إذا �زل ا�ط�7ت ھذه ا��ر، 5+��� -دا �� و+��� ��1و�� ��؛ وذك

5��� �ن ا���9م وا�A��ن و��و ذك، �T5را��2 د�ل ��� 2و���، و�ن +�ل $  و�ن ا�طب، و2د ��رق أ�-� �� ��ون
  .��1و��� 5<�ق ھذا ا��ء اذي �ط���9 إذا �ب ����� <�دت وا�ط�7ت ��

  .���ء � و�ن �+�9ب <��1، ��ث <�ق ��أن ھذا أ�-� �ن آ��ت $ �ل ھذه �ن آ��ت $ ��� @ �ك

��م، ا�ن آدم اذي ��� أ�ط�ه $ ���� �ن : ا��ء؟ �15ل �� رب، وھل <�1ت أ�د �ن: �� أ<�ره ���7 <�ق ھذا ا��ء، �2ل
 إذا �5و و���رف 5��، أ�ط� $ ���� ا�ن آدم ھذه ا��رة، وھذه ا1وة وھذه ا��ر�5؛ ذك ��� ا1وة وا1درة ����ن �ن

��ء أو2د ا��ر ��+�� و��ل 5��� �� �ر�د،  أراد 2ط4 �ن ا�د�د �� ���ء، وإذا أراد 2ط4 �ن ا+��ل �� ����ج إ��، وإذا
����� ���ث أ��  وإذا ��ء أ<رج ا��ء �ن ا��Jر و�ن +وف �ا�رض و��رف 5��، و� أ�-� ا1درة ا�� أ2دره $ ���

���  .<ر+�ت و��وھ��� �<ر+� �ن ھذه ا��� �1در 

�ُو�6"ق :ھو اذي أ2دره �����، و�د<ل �5 2ول $ ���� �5ذه ا�<�ر��ت ا+د�دة؛ $ ��� ُ ْ َ َ�� ? �	"�ون َ ُ ْ ََ ََ
5و+ود  

ا��ر��ء و�� ���ل 5��� ھذا ��� �<ره $   ھذهھذه ا���رات واط�9رات وا������ت و�� أ�����، و�ذك أ�-� إ<راج
�، و��� ��ر أ����� و�واده���.  

ا����ء و��وھم؛ أ��ر ��-�م ����� ھذه  �� ا<�رع ��ض ھذه ا����ء ا+د�دة أ��رھ� ��ض ا����، 5رد ����م ��ض
�� ا�� ��رف ��� ا�وا2�ت، واد�وا أ�����وا إن ا�A��ن ��Cرھ� 2ط�� 2ط�� Cم و�2: �ن ا��ر 5رد ����م ا����ء ا

��� 5) �د<ل 5��� @ ��رف ����، �ل ����� ���دھ� و��رف���  .��روف ��ف ����ن �ن ا��ر، ��5 �ن اJ@ت ا

وأن ا��ط�ن ھو اذي �ط�ر ��ذه ا����ت أو ��ذه  و�� ا<�ر�ت ا�ر2�� أ��رھ� أ�-� ��ض ا����، واد�وا أ��� ��ر
  .����وا �� ����وا و����9 وأ������، وإذا �رف ا��ب �طل ا�+ب  ���، و�ن ��د ذكا�وراق و�ذ�وا

���ن ���د، @ �ك أن  أ�-� �1�� ھذه ا�<�ر��ت ا�� ��+دد؛ ���� �C) ھذه اAذا�� ا�� ��ث ھذا ا�وت إ� و�ذك
ذاع �5 او2ت ا�)��، و��ل إ� ا�)د �وت 5)ن � $ ���� ھو اذي أ2در �����؛ ���ث أن ھذا ا�وت @ ��U�ر

  .��� ھو، ھذا �ن آ��ت $ ���� ا��9�� ا���دة وا1ر��� و���4

ارا�9 @ �ك أ�-� أ�� �ن آ��ت $ ����؛ ��ث أ�� أو+د ھذه اJ@ت ا��  و�ذك أ�-� ا�ث ا�ر�9 اذي ھو ھذا
����ا�ر�9 و��وه، 5) ��ون ھ��ك Pرا�� 5��� �+�ذب ھذا �ا�واد ا�� ���ت ����  وھو اذي <�ق ھذه.  أ2در $ ���

�ِوأ:ز�:� ا��د�د /�� �Iس �د�د و�:�/= �":�س :ھذه ا�دوات؛ ���� ھو اذي <�ق ا�د�د، �2ل $ ��� + َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ٌ َ َ ٌَ َْ َْ ْ
 .  

ا�� ���ل ��� ھذا ا��4،  ��ن $ ھو اذي <���T5 �1 ھو اذي أ2در ا�A��ن ��� أن �<�رع ��� ھذه ا�دوات T5ذا
45�����ت ا�� و+دت �5 ھذه ا�ز���؛ ���� �ن $ ����  �5و�� ��ر ھذه ا�<�ر��ت وھذه. ���5ل 5��� ھذه ا���ا

ن @ ��ر��5، و�ن ��� �رف ��ب ذك ��T5 ��رف أ�� ��و5�ق ھ��ك �ن ��رف ا����ب و� أن ��ر أ������، وو ��ن
���� ��� و�����م ��� �نTو� �َ�"م $ ��� + ْاL:��ن �� �م �	"م َ َْ َ ْْ َ َ ََ ْ ِ .  

  ا��Pـ"�

  أن ��ون ا�رض �+ري �Cل ا��س؟ وھل ھ��ك د�ل �����4 ا��م و 2�ل �7ن ا�رض �+ري أ�-� �Cل ا��س، : س

َوا�4"ك ذ�ر أن ا��ك �+ري �� ذ�ر $ ���� أن ا�رض �+ري؛ ْ ُْ ِ��ري /. ا���ر �I�ره َ ِِ ِ ِْ ْ َ َْ ِ ْ َ
أي ا��ن، وم �ذ�ر أن  

َو�6ر $ أن ا��س �+ري وأن ا�1ر �+ري +ري، إ��� ذ�را�رض �+ري و@ أن ا���ء � َ َ+
`ا���س وا���ر �ل   ُ +َ َ َ َ َْ ْ

ِ��ري ْ ����C، ا��س ���ر وا�1ر ���ر وا����� ���ر �5 ا��ر، وم  وا+ر��ن ھو ا��ر؛ أي ا��س ���ر وا�رض َ
  .ر +ر��ن ا�رض�ذ�
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  أAر اL�را�P"��ت و��ب ورودھ� /. ��ب ا��4��ر

  

  .ا�)م ����م ور��� $

  ��م $ ار��ن ار��م

��ن، و��� $ و��م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د ا��د &��  .أ+���ن و��� آ� و���� رب ا

و���� وأ��C@ و�+�9ب وPرا9ب، وأ�ر  � �وا�ظأ�زل $ ���� ����� و-��� ���2 و-��� أ<��را، و+�ل 5�
����ر وا���ر وا�ذ�ر؛ وذك �ن ا�A��ن@��  ����C �����، وآ�ن إ���1�9ب �<�و���2 ازداد �+���� ���ر �5 آ��ت $ و�5 

�ن ����، Cم إن ھ��ك �ن روى �����ت وأ<��را @ ��� ��، وا���د �5 ��� أ<�ر ���� �� ارب ��� �����Cأ<��ر إ 
  .ا��ر�ف وا�� د<ل C� �5�ر ���� ا@�5راء و�����ت �ن ا��ب ا����1، �ن ��ب ��� إ�را9�ل وا�� د<���

 ا�����ن �5 اA�)م وودوا �����ت وودوا ���2 @ ��� ��، و�� �2دوا �ذك إ@ �Uل و�ذك 2د د<ل �C�ر �ن

��ب ا��1ص و�وا�ظ�م  ا�وا�ظ و���م أ<ط9وا، �5و+د �5ا��س أو �Uل أ��5رھم وأذھ���م، و2د ��و�ون �2دوا 
�ن ا��1ص واوا�ظ�ن �1ف أ�دھم �5  �و+د �����ت �C�رة @ أ��س ��، وإ��� ھ� �ن و-4 ا��1ص؛ وذك

^��C7رون �� و@ �<-�ون و@ �<��ون و@ ���ون و@ �����ون �5ر  ا�وق أو �5 ��+د و��ظ، وإذا رأى أن ا��س @
 ا�1ص، �5<�رع أ��د�ث �و-و�� ر�ب �� أ����د، أو ا<�رع ���2 @ أ�ل �� Cم �وردھ�، �راع ��ء �ن�5 ا<

�س ��د P�ره، ھذا ھو  ��ده: ا���� إذا ���وا ھذه ا�1ص ��T5م ���+�ون و�+���ون إ� ھذا اوا�ظ، 5�1وون ��
  . <را�5ت وأ��ذ�ب @ أ�ل ������7 اذي ��رف، ھذا �ورد أ���ء @ ������ إ@ ���، و�� ���وا

��Uوا إ� ������� و���2؛ و�+ل ذك ��ن �C�ر �ن +���ذة ا����ء ���رون  وأ�� �� أراد إ@ أن �+�ذب ا��س، وأن
  .أ�Cرھ� ��ذوب 5) ����ت إ�� إ��� أو إن: ا��1ص ���� او��ظ وا�ذ�ر�ن 5�1وون أ��د�ث

�روو��� ور+�ل ا�����د، وم �����وا أن   5��� ��� ر+�ل ا���د�ث ا��وذك و-�وا ا�����د و����وا ��� �ن
و�1وون إن ھذا �ن ا����� أن ����م �5 ھذا، وو ��ن 2د ��ت ����م 5��  �����وا �5 �ل �ن روى ���9 �ن ا���د�ث،

  .روا���� 5��� �ذب أو <ط7 أو �� أ��� ذك و���ن أن

  اذ�ن �<��1ون أ��د�ث +���� �C�ر �ن ا����ء، وأ�وا 5��� �ؤ��ت و��وھ�ا��1ص 2د ا���� ا����ون ��ؤ@ء

و���م +��وا �� �+ز�ون ���7 . و�ذك  و�ذك ��و���� و�ذك ���وط� ا�و-و��ت ���و-و��ت @�ن ا+وزي
  .�<���1ا�C�ر �ن ا�ؤ��ت �+زم أ�-� ����7 �و-و�� ���� ��ذو��  �و-وع، وھ��ك أ��د�ث �C�رة و+دت �5

ھ� ا�����ت وا�1ص  :أ�-� �C�ر �ن اروا��ت وا�����ت �ظ�ر أ�-� أ��� �ن اA�را9����ت، واA�را9����ت وھ��ك
����ون اظن ��  و����ون اظن ��م، �Cل ��ب ا����ر ا�� �����1 ��ض ا����ء �ن �ؤ��� أھل ا���ب أو �ن ����م

��ده �ن وھو ���ن اظن أ�-� ����ب ����� 5���  ��T5 أ�-� ��1ل ���� و��1ل  ��ب ��� إ�را9�ل، و�Cل وھب �ن ����ا
  .وا<را5��ن وھ� @ أ�ل ��Cرھ�، �ل إ��� ھو �ن أ��د�ث أو �ن �2ص او��ظ أو ا�<ر5�ن

 و���� ��ن ��د �����9م ��ب و��ر وا��م و<را��ن وإ�ران و�ذك أ�-� �5 ا1رن ا���C ا�+ري �� ��5ت ا�راق
5��� �����ت @ أ�ل �� و<را�5ت  ����ر��� و��رو��� و���1ط��، ���1�5 ��ض ا�رب و+��وھ� ���ر��� وإذا

�ن ا�����ن، وظ�وا أن 5��� �وا�ظ وأن 5��� زوا+ر و��  �و-و��، و-��� أو9ك ا�<ر5ون ����1 و���C� ���2�ر
 ��ود ��� ا������ن، �5ذك ���� �C�ر �ن ا����ء �نوأ��� �Uل Fذھ�ن �دون 9�5دة  ���وا أ��� �Uل Fو�2ت،

  .ا@���Uل ���

�1��، ���م �ن  و��-�م �رو��� ��C�ر �ن ا���ر�ن �روو���، و�1وون ��رك� ��1�ن �رد ��د��� إ�ا��دة ��� ا
ار+�ل اذ�ن  ا�1ري �ن ھؤ@ءا��ث أ��� : ا�����د و@ ���� ����� ��ث إ��� رو���ھ�، و���2 ا��9و�� إذا رو���ھ� ��ذه

-���5 أو�ذا��ن 5رد، وإن ��ن ھذا 2د ��ون �ذرا  رو���ھ� ���م �5م أ���ك ا��ث ���م T5ذا ���وا �1Cت �2�5ل وإذا ���وا
������م و�ن ا�و� أ��م ����ون .  


 ا������������-و���  �5 ������ ھذا أ�� أ�و ا $ ��� اA�را9���� وأورد 5��� ���9 �1ط4 5�� ھذه ا�����ت  ��د-
�-� ��� �5 ادرس ا��-� �� ����ق ��1ف ��ث ذ�روا أن �2ف +�ل �ظ�م وأن  ���7 �ذب @ أ�ل �، و�ن ذك ��

ا���وات أو ا�ر-�ن أ���  5�� �ذا �ن ا���ه و�ن ا����ر و�ن ا��+�ر وأن طو� �ذا وأن ط���� �ذا، وأن ذك ا+�ل
  .ا�1ص اطو��� ا�� @ أ��س �� و@ أ�ل �� �� إذا ��رك ا-طر�ت أو �� أ��� ذك �ن ��ك��Cت ���� أو أ

�1��، وا+واب رو��� ھذه ا�1ص: 5�1وون� ���أن �1ول �س �ل �ن ����� : �ن ھؤ@ء اذ�ن رووھ�، وا��دة 
أو �����ون ��� ا�����د؛  ��ون أ��� �ذب،ا�����د اوا+ب أن اذ�ن ���وھ� ����ون ��� �� 5��� �ن ا�<ط�ء و�� ��رف

�� أو إن �ردھ� إ� اA�را9����ت أو �� أ��� ذك أن �5 ھذا اA���د 5)ن �ذاب أو 5)ن @ أ�ل روا��� أوL� إن.  

ر و���� ا����C �ن �������2 �ن ا���ر�ن اذ�ن ا�<د�وا �روا��� وو ���وا �ن ا���ور�ن �Cل ����ر و@ �ذ�ر �Cرة
إن ھؤ@ء أ���وا اظن ��ن رواھ� و��1وھ� ��ذه : �1ول +ر�ر وا�ن و��وه، و��� �ن ا��دC�ن ���Uوي ا��-�وي
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����م أن ��ر-وا ���� أو أن ����وا Pرا���� و-���� و�ذ��� ا�����د، و��ن.  

م ا���ور ھو  C�رذك �C�ر �ن ا���ر�ن اذ�ن �ر5وا ��� �� 5��� أو �ذ�� و�ن أ��رھم ا�ن � و2د ا������ا
رز�2 $ ا��م ���د�ث وا��م ��ر+�ل، �����5 ذك ��� أ�� ���  و�� ذاك إ@ أ��- ر��� $- إ�����ل �ن ��ر �ن �C�ر

وأ��� ��ود إ�  �ورة ق ذ�ر أن �C�را �ن ا���ر�ن رووا 5��� ا�����ت وأن ��ك ا�����ت @ أ�ل �� ھذا ا�رض �5
�Aن ا�  .را9����ت ا�� أ�Cرھ� أو ���� @ أ�ل ����1م 

  :و2د ذ�ر أن اA�را9����ت وأ��د�ث ��� إ�را9�ل �C(C أ2��م

1رآن وا���: 2�م�� ��� ��U���5 ���  .���د � ا1رآن وا

  .���د ��ذ�� 5��1رح أ@ ���Uل ��: و2�م

  .��ذب �دم اد�ل ��� �د�2 و@ ��� ا�ذب @ ��دق و@: و2�م

+آ�:� :�1ل5� َ ���+ ْذي أ:زل إ��:� وأ:زل إ���م وإ��:� وإ���مِ ْ َ َُ َ ُ ْ َ ُْ َ ُ َ ْ َ َْ َ َ َِ ِ ِ ِِ ُِ ُ ٌوا�د ِ ِ َ .  

  

  ���ن �� ��ء /. ا��روف ا���ط	� ا��. ا/���ت ��� �	ض �ور ا��رآن

  

  .��� �C�ر �ن ا�ور وف ا�+�ء �رف ق أ�� �ن ا�روف ا�+�9�� ا�� ا���5ت أن ھذا �ن �ر-ر��� $-��ن 

وص وا��1وا ��� أن ن أو +��ورھم ��� أ��� ا�رف  اC $ M��5)ث �ور �ن ا1رآن ��رف وا�د وھ� ن وق
ف و��5ت �ور ��ر5�ن ���� �Cل �م �5 ا���1ف وا+�C�� واد<�ن واز<ر ا�+��9 و�ذك ص و�ذك ا��C M��5ن

ا�+�ء  �ر5�ن وطس ا��ل �ر5�ن اM��5 $ +��ل ھذه ا�ور ��ر5�ن، وا��1وا ��� أ��� �ن �روف و5�Pر، و�Cل �س
��  .����M ��� أ�-� ھذه ا�ور وم �1ل أ�د أ��� ���ر إ� �ذا و@ إ� �ذا �ل +��وھ� �ن ��9ر ا�روف ا

�C(C� ورة�رة ��ا�+دة و��1ن : رف أو C)ث ��رة �ورة ��C(C أ�رف وھ�أ� وھ�ذا أ�-� اM��5 $ إ�دى 
 وا��راء، و�ذك ار �5 ا�+ر وإ�راھ�م و�و�س وھود و�و�ف وا�1رة وآل ��ران ھذه واروم وا����وت وا�1ص

� ��C(C أ�رف ام أو ار أو ط�م وا��1وا ��� أ��� �ن �روف ا�+�ء،��� $ M��5ن �7ر��� أ� ا�ور�� M��5رف، وا
أ�رف، وھ� �ر�م ����ص، و�ذك ا�ورى �م ��ق،  وھ� ا��راف ا�ص، وار�د ا�ر، واM��5 �ور��ن �<���

  . �روف ا�+�ء وا��1وا ��� أ��� ���� �ن ا�روف �ن

ا�ور، و�و2ف ��-�م �ن أن �1ووا 5��� 2و@، ��5روا  و2د ا<���وا �5 ا�راد ��ذه ا�روف ا�� ����M ��� ھذه
 و�+رأ �C�رون و����وا 5���، وأ�Cرھم ��� أ��� ر�وز �7���ء ��ك ا�ور أ��� +��ت ن $ أ��م ��راده �ذك،�1وو

  .أ���ء ��ور ا�� ا���5ت ���

��� ��دھ� ا1رآن وذك ���4 ��� ا1رآن T5ن $ ����P ذ�ر�َا�م ذ�ك  ِ ُا����ب َ َ ِ َ���ب أ:زل إ��ك ا��ص ْ ْ ٌَ ِ َ ِ ْ َُ َا�ر �"ك ِ ْ ِ 

ِآ��ت ا����ب َِ ْ ُ ٌا�ر ���ب َ َ ُأ���ت آ���� ِ ُْ َ َ ِْ ُ
ٌا�ر ���ب  َ َأ:ز�:�ه إ��ك ��6رج ا�:�س ِ َ ْ ُ+ ْ ُ َ َ ِْ ِ َ َ ِْ َ

 ��Cب، و���� �م وھ�ذا 5�ذ�ر ��دھ� ا

ِوا����ب ا����ن ِ ُ َْ ِْ ِ�:ز�ل ا����ب �ن � ا�	ز�ز ا�	"�م �م َِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ِْ ِ ِِ + َ َ ْ أ���ء ��ور أو أ��� أ���ء �1رآن ����  5�دل ��� أ��� َُ
�  .و���ز وإن ���ت 2د �ر5ت �7���ء أ<رى �رف �����5ون ر�وزا إ� أ���ء ��ك ا�ور 

5�ورة ص �ر5ت �7ول �رف و�ذك �س و�ذك �ورة ق �ر5ت �7ول �رف و�ورة  �C�ر ���� �1�ت ��رف �7�����9
��75 ا1ول  أو �ر5�ن ���� 5دل ذك ��� أ�� �� �2د ��� إ@ ا��رف ��� أ��� أ���ء ��ك ا�ور، ط� �ر5ت �7ول �رف

  .ا1راءة واJن �وا�ل.  إ� أ���ء <��� �5ظ�ھر أ�� @ ��� ذك ����7 ر�وز

 

  ذ�ر إرم ذات ا�	��د

  

  ��م $ ار��ن ار��م 

��ن، وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ� و���� أ+���ن��  . ا��د & رب ا

   ذ�ر إرم ذات ا���د -ر��� $ ����-�2ل 

��د $ �ن ��M �2ل: �د��C أ��د �ن ��دي �2ل:  �2ل-ر��� $ ����-� �د��C أ�: �2ل ��Cد $ �ن : �د�� ��Cد�
�ن <�د �ن أ�� ��ران �ن وھب �ن ����  ����-��ن ��د $ �ن 2)�� أ�� <رج �5 ط�ب إ�ل � -ر��� $ ��� 

ات إذ و42 ��� �د��� �5 ��ك ا��وات ����� ��زت �5���� ھو �5 ���ري �دن أ��ن وا�+ر �ظ��� �5 ��ك ا��و
�ن إ���، T5ذا @ <�رج  ���ن، �ول ذك ا��ن �2ور �C�رة وأ�)م طوال، ���5 د�� ���� ظن أن 5��� أ�دا ��7

  . �<رج �ن ��ب ����� و@ دا<ل �د<ل ���

��ن إذا ھو �����ن �ظ���ن ���5 رأى ذك �زل �ن ����2 و�C ���1م ا��ل ���� ود<ل �ن ��ب ا��ن، ���5 <�ف ا



 327

م �ر �5 اد��� ��ء أ�ظم ����� و@ أطول، وإذا <����� ���ر و�5 ذ��ك ا����ن �����ر �ن ��2وت أ��ض و��2وت 
  . أ��ر �-�ء ذا�ك ا����ن 5��� ��ن ا��ن وا�د���

 �ر اراءون ����C 2ط، وإذا ھ� ���5 رأى ذك ار+ل أ�+�� و���ظ�� ا��ر، M��5 أ�د ا����ن ود<ل T5ذا ھو ��د��� م
�2ور ��� �ل �2ر ���ق ���� أ��دة �ن ز�ر+د و��2وت، و�ن 5وق �ل �2ر ���� Pرف و5وق اUرف Pرف 

ذھب وا�-� وا�ؤؤ وا��2وت واز�ر+د، و�ل ���ر�4 ��ك ا�1ور و��ك اUرف �Cل ��را�� ��ب �� �����
  . ا��2وت ا���ر ������1 ��-�� ���ضا�د��� �ن �+ر ���� ����� ����2وت ا���ض و

��ور ��-�� �ن ��ض، ��رو�� ���� ��ك ا�1ور و��ك اUرف ���ؤؤ و���دق �ن ��ك وز��ران، ���5 ���ن ار+ل 
���ن وم �ر 5��� أ�دا و@ أCر أ�د، وإ��� ھو ��ء ��روغ ��� ���ء م ����� أ�د وم �ر أCرا ��د �ن ا��س إ@  ��

��� �د�دة أ��  . ھ�� ذك وأ5ز

Cم �ظر إ� ا�زT5 �2ذا ھو ���+ر �5 �ل ز�2ق ���� 2د أ�Cرت ��ك ا��+�ر ����، وإذا ��ت ��ك ا��+�ر أ���ر 
�طردة �+ري ��ؤھ� �ن �2وات �ن 5-� �ل ��2ة ���� أ�د ���-� �ن ا��س، �+ري ��ك ا�1وات ��ت ا��+�ر 

  . ودا<ل ار+ل ا�+ب ��� رأى

���� و��م-��ث ���دا واذي : و�2ل $ ���- ��+��ق �� <�ق $ ���رك و���� �Cل ھذه �5 اد���، وإن ھذه �� 
 �� ��1 ��� و�ف $ ���رك و���� ��ء إ@ وھو �5 ھذه ا�د���، ھذه ا+�� ا��د & -�ز و+ل-ا�� و�ف $ 

��� ���� أن �7<ذ �ن ؤؤھ� و��2و��� وز�ر+دھ� Cم �<رج اذي أد<����� ��9ر ��� ذك �ؤا�ر ���� و��د�ر رأ��، إذ د
���  . ��� ���7 �)ده Cم �ر+4 إ

��5ل ��5ل ��� �ن ؤؤھ� و�ن ���دق ا��ك واز��ران، وم ���ط4 أن �4�1 �ن ز�ر+دھ� ���9 و@ �ن ��2و��� ���� 
ان ��Cورا �5 ��ك اUرف وا�1ور ����، ����C �5 أ�وا��� و+درا���، و��ن ذك ا�ؤؤ وا���دق �ن ا��ك واز��ر

  . 75<ذ �� أراد و<رج إ� ����2 �5ل ����1 ور���� Cم ��ر را+�� ��1و أCر ����2

��� ر+4 إ� ا��ن 75ظ�ر �� ��ن ��� 75��م ا��س أ�ره و�� ��ن �ن ���2، و��ع ��ض ا�ؤؤ و��ن ذك ا�ؤؤ 2د 
5 ،����� وا���م ����م �زل أ�ر ذك ار+ل ���و و�<رج ��� ��c أ��ر ا�ؤ���ن ���و�� �ن ا��ر �ن طول �رور ا

��� ��ن �ن  �7��أ�� ����ن ر-� $ ��� 75ر�ل ر�و@ و��ب إ� ���ب ����ء ��7ره أن ���ث � ار+ل 
  . أ�ره

���ض �� 5<رج �� ر�ول ���و�� �ن أ�� ����ن �ن ا��ن ��� 2دم �� ا��م وأ�ر ���ب ����ء ار+ل أن �<رج 
 �+�ء �� �ن ���ع ��ك ا�د��� 5��ر ار+ل ور�ول أ��ر ا�ؤ���ن ��� 2دم ��� ���و�� 5<�� �� أ��ر ا�ؤ���ن و�7

��� رأى و���ن .  

�� أظن �� �1ول ��1 �15ل : 15ص ���� أ�ر ا�د��� و�� رأى 5��� ���9 ���9، 75�ظم ذك ���و�� وأ��ر �� �د�C، و�2ل
ا�ؤؤ : �� ھو؟ �2ل: ��ن ھ� �ن ������ اذي ھو ��روش �5 �2ورھ� وPر��5 و��و��� �2ل�� أ��ر ا�ؤ�: ار+ل

و���دق ا��ك واز��ران �15ل � ���و�� ھ�ت ��� أراه 75راه ؤؤا أ��ر �ن أ�ظم �� ��ون �ن ا�ؤؤ وأراه ��ك 
  . ا���دق 5���� ���و�� �5م �+د �� ر���

��ف � ��� أ��م �� : ط4 ر���� ���� وز��را�� �5د�2 ���و�� ��د ذك و�2ل�75ر �دق ��د�2 �ن ��ك ا���دق 5�
��� ����� و���� ا�)ة -ا�م ھذه ا�د��� و�ن ���ھ� و�ن ���ت 5و$ �� أ�ط� أ�د �Cل �� أ�ط� �����ن �ن داود 

  .  و�� ��ك �����ن �Cل ھذه ا�د���-وا�)م

�ؤ���ن إ�ك ن �+د <�ر ھذه ا�د��� ��د أ�د �ن أھل اد��� �5 ز����� ھذا �� أ��ر ا: �15ل ��ض +���ء أ��ر ا�ؤ���ن
إ@ ��د ��ب ا����ر T5ن رأى أ��ر ا�ؤ���ن أن ���ث إ�� و��7ر �7ن �U�ب ��� ھذا ار+ل ��T5 ��<�ر أ��ر 

 @ ������ط�4 ھذا ار+ل ا�ؤ���ن ��7ره وأ�ر ھذا ار+ل إن ��ن د<���؛ �ن �Cل ھذه ا�د��� ��� �Cل ھذه ا
  . د<و�� إ@ أن ��ون 2د ��ق �5 ا���ب ا�ول د<و� إ��ھ�

 أ�دا ��� ظ�ر ا�رض أ��م ��� و@ �ن �-� �ن -�ز و+ل-���5ث إ� ��ب ��T5 �� أ��ر ا�ؤ���ن م �<�ق $ 
�� أ��ر ا�ؤ���ن ��T5 ��+د ادھر و@ ��ون �ن ��د ا�وم إ@ وھو �5 ا�وراة ���را ���و�� ��رو�5 �����، �5���ث إ

  . -ر��� $ ����- <�رھ� ��ده 75ر�ل ���و�� ر-� $ ��� إ� ��ب ا����ر 

��دك �2ل ��ب �� أ��ر : ���5 أ��ه �2ل � أ��ر ا�ؤ���ن ������ أ�� إ���ق إ�� د�و�ك ��ر ر+وت أن ��ون 
 أ�� إ���ق ھل ��Uك أن �5 اد��� �د��� ����� ��ذھب أ<�ر�� ��: ا�ؤ���ن، ��� ا<��ر �1طت 5���� ��� �دا ك �2ل

وا�-� و��دھ� ز�ر+د و��2وت و����ء �2ورھ� وPر��5 ا�ؤؤ 5��� أ+���� وأ���رھ� �5 ا�ز�2 ��ت ا��+�ر 
  . وا����ر

�2ُل ��ب واذي ��س ��ب ��ده 1د ظ��ت �� أ��ر ا�ؤ���ن أ�� �7و�د ����� �2ل أن ��7�� أ�د �ن ��ك  ا�د��� و�� َ
 �� ���5��� و�ن ھ�، و�ن أ<�رك ��� و�ن ���ھ� و�ن ھ�؛ أ�� ��ك ا�د��� ��5 �ق ��� ��c أ��ر ا�ؤ���ن و

  . و�ف �، وأ�� ������ اذي ���ھ� 5�داد �ن ��د 
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َإرم  -��� $ ���� و��م- �5 ����� ا��زل ��� ���د -�ز و+ل-وأ�� ا�د��� T5رم ذات ا���د ا�� و�ف $  َ ِ
ِذات �� /. ا��
د َ"A� د ا��. �م �6"ق��	ا� ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ + ِْ َ ُ َْ ْ ْ   . وھ� ��� و�ف ك م ��ن ����C �5 ا�)دْ

�س  �2ل أ�و إ���ق أ<�رك ��-�ر��ك $-�15ل ���و�� �د��C ��د���C �� أ�� إ���ق  � أ��ر ا�ؤ���ن، إن ��دا ا�و
��دا 2وم ھود و�ن ��دا ا�و� إ��� ھو ھود و2وم ھود ود ذك ��5ن ��د � ا���ن 5��� أ�دھ�� �د�دا واJ<ر �دادا 

��5ك ��د U�5�� و�+�را و���� �15را �ل ا�)د وأ<ذاھ� ��وة و2�را ��� دان ��� +��4 ا9��1ل ��� م ��ق أ�د �ن 
��� ذك و2ر 2رارھ�� ا��س  ��� ���5 ز������ إ@ وھو �5 ط������ @ �5 ��رق ا�رض و@ U� �5ر���، وإ�� 

�����  . ��ت �د�د و��1 �داد ��5ك و�ده وم ���ز�� أ�د ودا�ت � اد��� ���� �7�رھ� ��5ن �و�� �1راءة ا��ب ا�و� ا

����ن وا�ؤؤ وا��2وت د��� ���� أن ��1د ��ك ا��� �5 اد��� ��وا و���� �ر 5�� �ذ�ر ا+�� و�� ��4 ��� 5��� �ن ا
 $ ����ز و+ل- - ��� و��را ���5 و2ر ذك �5 ���� واذي �ر�د أ�ر ���4 ��ك ا�د��� إرم ذات ا���د وأ�ر 

�5���وا ا�ط�1وا إ� أط�ب 5)ة �5 ا�رض وأو: ����� ���9 �2ر��ن �4 �ل �2ر��ن ���9 أف �ن ا��وان �2ل ����
� 5��� �د��� �ن ذھب و5-� و��2وت وز�ر+د وؤؤ وا�� ��ت ��ك ا�د��� أ��دة �ن ز�ر+د و��� ا�د��� �2ور 

  . و�ن 5وق ا�1ور Pرف و�ن 5وق اUرف Pرف

واPر�وا ��ت ا�1ور �5 أز���2 أ���ف ا��Cر ���� وأ+روا 5��� ا����ر ��� ��ون ��ت ا��+�ر، ��T5 أ��4 �5 
���ب ��� ا+�� ��75 أ�ب أن أ+�ل ����C �5 اد���، أ��+ل ����ھ� �15ل � ��2ر��� و���وا ���9 �2ر��ن ��ت �د �ل ا

��ف �� أن �1در ��� �� و��ت �� �ن از�ر+د وا��2وت وا�ؤؤ واذھب وا�-�، : �2ر��ن ���م أف �ن ا��وان
1� ��� ��در ��� ھذا اذھب ��� وھذه ا�-� �15ل �م �داد أ�س ����ون أن ���� ��� �د��� �ن ا�دا9ن ��� و��ت 

  . ��ك اد��� ���� ��دي �2وا ���

��5ط�1وا إ� �ل ��ء �5 اد��� �ن ��دن �ن ���دن از�ر+د وا��2وت أو ��ر 5�� ؤؤ أو ��دن ذھب أو 5-� : �2ل
 ا�)د، Cم ا�ط�1وا ��5ظروا إ� �� ��ن �5 أ�دي وو��وا �� �ن �ل 2وم ر+) �<رج �م �� ��ن �5 �ل ��دن �ن ��ك

  . ا��س �ن ذك 5<ذوه �وى �� ��7��م �� أ���ب ا���دن

5<ر+وا : T5ن ���دن اد��� أ�Cر �ن ذك و�� 5��� ��� @ ����ون �� أ�Cر وأ�ظم ��� ����م �ن ���� ھذه ا�د��� �2ل
�4 �� �5 �)ده �ن +وھرھ� و���ر ���د��� ��5ط�ق أو9ك �ن ��ده ��5ب ��� إ� �ل ��ك �5 اد��� ��7ره أن �+

  . ا��1ر�� C��5وا ��ل ���ب إ� ��ك �ن ��ك ا��وك

وأ<ذ �ل ��ك �� �+د �5 �د�� �5 ���� ��ر ���ن ��� ��ث إ� ���5 إرم ذات ا���د ��� ���2 ��� �7� �ن از�ر+د 
م � �وا-4 ����5 أرادوا و-�� �م �ن ا�����ن �����ن إرم وا��2وت وا�ؤؤ واذھب وا�-�، وأ<ذ ا1وم �5 ط���

  . ذات ا���د وإ+راء ا����ر وPرس ا��+�ر و�ددوا ��� �� و�ف �م ��ر ���ن

���ت ���9�ن و���ن ���� 2���� ����م �ل : �15ل � ���و�� �� أ�� إ���ق و�م ��ن �دد ��ك ا��وك ا�� ���ت إرم �2ل
���� �ن ا<راج �15ل � ���و�� أ��م �د�Cك �� أ�� إ���ق �2ل��ك ���م ��� �دة و��  : ����5<رج ��د ذك ا

  . وا��1ر�� ��5ددوا �5 ا���ري �+دوا �� �وا�15

�5م �+دوا ذك ��� و�2وا ��� ��راء �ظ��� �1�� �ن ا+��ل وا�)ل، T5ذا ھم ���ون �طردة �15وا ھذه ��� إرم 
ذوا �1در اذي أ�رھم �ن ا�رض واطول Cم +��وا ذك ��دود ��دودة، Cم ��دوا إ� ا�� أ�ر�� ��� ��5دوا 75<

  . �وا-4 ا�ز�2 ا�� 5��� ا�دود 75+روا 5��� �2وات ��ك ا����ر

Cم و-�وا ا���س �ن ا�<ور ا+زع ا����� و��وا ط�ن ذك ا���س �ن �ر و��ن و���ب، ���5 5رPوا ��� 
  . ا�1وات وأر��ت إ��م ا��وك ��ز�ر+د وا��2وت واذھب وا�-� وا�ؤؤ وا+وھرو-�وا �ن ا���س وأ+روا 

�ل ��ك 2د ��ل �� ��ن �5 ��د��؛ ���5م �ن ��ث ����د ��روغ ���� و���م �ن ��ث ��ذھب وا�-� ��روغ ��� 
  . ���و��، 5د�5وه إ� ��ك ا��1ر�� واوزراء ��275وا 5��� ��� 5رPوا �ن �����9

��� ��ك ا��د وھ� �2ور �ن 5وق ا�1ور Pرف و�ن 5وق اUرف Pرف ����� ��ذھب وا�-� واز�ر+د وھ� 
  . ���و�� �� أ�� إ���ق و$ إ�� �����م 2د أ��2وا �5 �����9 ز���� �ن ادھر: وا��2وت ا�� ��ث ��� ا��وك �15ل

 أ��2وا �5 �����9 و�� أ+��م ا��وك �5 اذي أ�رھم �ن ��م �� أ��ر ا�ؤ���ن إ�� �+د ���و�� �5 ا�وراة أ��م: �2ل
��ل �� �5 اد��� إ�� �ن �ل ز�ر+د و��2وت وؤؤ وذھب و5-� ��� 5رPوا ���� أ+ده ���و�� �9��C(C ���، �2ل 

  . ���و�� و�م ��ن ��ر �داد �ن ��د ������

�� أ��ر ا�ؤ���ن إ��� ���ھ� $ : �+�� �5د��C �2ل��ن ��ره ������9 ��� �2ل ���و�� �� أ�� إ���ق 1د أ<�ر��� : �2ل
 ��� /. ا��
د : ���"A� د ا��. �م �6"ق��	ِإرم ذات ا� ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ + ِْ َِ ُ َ َْ َْ ْ ْ م ���ل ����C �5 ا�)د �ذي 5��� �ن از�ر+د َ ��ا

  .  و�س �5 اد��� �د��� ��ز�ر+د P�رھ� و@ ��2وت P�رھ�وا��2وت

�� /. ا��
د : �5ذك �2ل $ �ز و+ل"A� د ا��. �م �6"ق��	ِإرم ذات ا� ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ + ِْ َِ ُ َ َْ َْ ْ ْ  �2ل ��ب �� أ��ر ا�ؤ���ن إ��م �� أ�وهَ
ا�ط�1وا �5+��وا ����� ���� وا+��وا �ول ا��ن أف �2ر ��د �ل �2ر أف ��م : 75<�روه ��را�Pم ���� �2ل
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  . ��ون �5 �2ر �ن ��ك ا�1ور وز�ر �ن وزرا�9

5ر+�وا ���5وا ��ك ا�1ور وا��)م وا��ن Cم أ�وه 75<�روه ���راغ ��� : و��ون 5وق �ل ��م ���� ��طور �2ل
�75ر أف وز�ر �ن أھل <���� و�ن �Cق �� أ�� ����9وا إ� ا���1 إ� إرم ذات ا���د وأ�ر ��ك : أ�رھم �� �2ل

  . ا��)م �ر+�ل ����و��� و�1��ون 5��� ���م و���رھم وأ�ر �م ���ط�ء وا�رزاق وا+��ز إ� ��ك ا��)م

��ر ���ن 5��ر وأ�ر ا��ك �ن أراد �ن ����9 و<د�� ��+��ز إ� إرم ذات ا�: �2ل �����د ��275وا �5 +��زھم إ
������ و����U إ@ . ا��ك ��ن أراد و<�ف �ن 2و�� �5 �دن أ��ن وا�+راء ����Cر ��� ��ر ���5 ا��1ل و��ر إ

���� و��� �ن ��ن ��� ���� �ن ا���ء 75ھ����م +����-�ز و+ل-���رة �وم و��� ��ث $   .  

�� �5ذه وم ��ق ���م أ�د وم �د<��ل إرم ذات ا���د و@ �ن ��ن ��� وم �1در ��� أن �د<��� أ�د ���م ��� ا
��� إرم ذات ا���د �� أ��ر ا�ؤ���ن، و��د<��� ر+ل �ن ا�����ن �� أ��ر ا�ؤ���ن �5 ز���ك ھذا و�رى �� 5��� 

  . و��دث ��� 5��� و@ ��دق

���1 <�ل ��م : �2ل � ���و�� �� أ�� إ���ق ھل ����؟ �2ل ���ھو ر+ل أ��ر أ�1ر �2�ر ��� ��+��� <�ل و
�<رج ذك ار+ل �5 ط�ب إ�ل � �5 ��ك ا���ري 5�41 ��� إرم ذات ا���د 5�د<��� و���ل ��� 5���، وار+ل 

��� �د�Cك  �س ��دك �� أ��ر ا�ؤ���ن �5��ت ��ب 5رأى ذك ار+ل �15ل ھذا ذك ار+ل �� أ��ر ا�ؤ���ن وا�7�+
�� .  

15د د<��� وإ@ 5��د<��� و��د<��� أھل ھذا اد�ن �5 آ<ر : �15ل ���و�� �� أ�� إ���ق ھذا �ن <د�� وم ���ل ��� �2ل
از��ن �15ل � ���و�� 1د 5-�ك $ �� أ�� إ���ق ��� P�رك �ن ا����ء و1د أ�ط�ت �ن ��م ا�و�ن واJ<ر�ن �� 

م ��ط أ�د .  

��� ����� و���� أ5-ل - ��ده �� <�ق $ ���� ���9 إ@ و2د 5�ره �5 ا�وراة ��ده �و�� �15ل � ��ب واذي ����
 .  ����را �� أ��ر ا�ؤ���ن وإن ا1رآن �دة وو��د و��� ��& و��) و�دة وو��دا- ا�)ة وا�)م

  

��Jر ھذه ا���5 �� �����َإرم :ھ�ذا +�ءت ھذه ا َ ِذات ا�	��د ِ ِ َِ ْ َ
 �َأ�م �ر :�2ل $ ��� َ ْ َ ِ��ف /	ل ر�ك �	�د إرم ذات  َ ٍَ ََ ََ َ B َ َ َ ِْ ِ َ َ

ْا�	��د ا��. �م �6"ق َ َ + ْْ ُ َْ ِ ِ �� /. ا��
د وA�ود ا�ذ�ن ���وا ا�6Nر ���وادي ِ"A�ِ ِ ِ ِ َِ َ + ُ َ ُ َ َْ + َ ْ ُِ ِْ َ َ َ ْ
ِو/ر�ون ذي ا�و��د  ِ َِ ْ ْ َ ْ ََ ْ َ .  

ار+ل اذي <رج �ط�ب إ��� ود<ل �5 ��راء و�5 أرض  ��2 ھذا. أ���� م ����ض: �رى أن ھذه ا����� أو@
�Cر ����� د<���، �� و+دھ� م ��ن 5��� أ�د �س 5��� أ�د و�Cر ��� ھذه ا�د��� �� د<ل ����� إ� آ<ر �� ����� و

  .����2 �ن

. وذك ���� و ���ت �و+ودة �� <��ت  �ظ�ر أن ھذه �ن ��9ر ا�1ص ا�� �+دھ� ا��1ص، وأ��� ��ت �����
��د ا�و� أ�� ��� ����� ����  ^و�د�ون أن ھذا اذي ھو �داد �ن ��د �د�� ��ض ا��1ص أ��� ا�دCرت وا�د�5ت،

  . ��4 ذ�ر ا+�� ا�� �5 اJ<رة <�ل إ�� أن ���� �5 اد��� ����Cا+�� و���� ذ�رت

ار��زت ھذه ا��رة �5 �<���� �زم ��� أن ����  وأن �د<ل ا+�� ا�� �5 اJ<رة أو �د<ل ����C �5 اد��� وأ�� ��د��
  .ن ������ ���ء ���دا���ن وا�4 واذي 5�� ر��ح �-طرب وأ���ر و�زم ��� أ � +��، وا<��ر ھذا ا���ن اذي ھو

��د ا��وك �ن اذھب وا�ؤؤ واز�ر+د �� �وا�ر+�ن وأ�واع ا+واھر، وأ��م +��وه  وأر�ل ��� ����� �ن �+�4 
  .��و�ون ��� ��1ل أف أو أوف �ن ا���ل أ��2وا �5 �����9 ��ر ���ن و��وا ھذه ا+�� و��ن ��ده ���ل �C�ر 2د

� و��وھ�، و�� �و+� إ�����ت و+رت 5��� ا����ر  Cم(��ز�� ��� أن ������ +�ءه  وا��+�ر وا��Cر وا�1ور ا
ھذا <)�� ھذه ا��1 . و�ذك أ�-� أ<��ت ��� ا��س ��ك ا�وت، وم ������ وا-���ت، ا�د�5ت د����5 ار��ح،

  .وأ�� @ ��� �ذه ا��1 ��ر�ن +��� ا�<��ر ا�� ���1و��� �ن ��ب ا�� و�ظ�ر أن ھذا أ�-� �س ����M وأ��

����� ا��س و�ر5ت و��ف �<���  ھذا ار+ل اذي ذھب �ط�ب إ��� @ ��رف، و�ذك أ�-� و ���ت �و+ودة دل
��ر��5 أ�د، وإ��� +�ءھ� ھذا ار+ل Cم ��د ذك <��ت و@ �درى  طوال ھذه ا1رون أوف ا���ن @ ��Cر ����� أ�د و@

�� و@ ��� ����� أ�ن ھ� و@ �درى ���.  

��� ���ت و��رف أ�-� ��� �د<ل �ن اذي �د<���، واظ�ھر أن  ھو اذي ��رف <�رھ� و��رف و��ون ��ب ا����ر
  .أ�� �ن اA�را9����ت ا�� �روو��� و���دون 5��� �����ت @ أ�ل �� ھذا �ن أ��د�ث ا��1ص أو

� ذ�ر أن ��دا 2د أو�وا 2وة ��� ��+��م $����+/I�� : 2و��م �2ل $ ��� َ ِ��د /�����روا /. ا�رض َ ْ ُ َ ْ ََ ْ ِ ْ َ َ ���� ���روا  ٌ
ُو ��وا و�+�روا َ ً�ن أ�د �:�  وة َ + َُ + َِ B َْ

ْأو�م : �����2ل $  َ َ �م ھو أ�د �:�م  وةَ� َ�ًروا أن � ا�ذي 6" َ ++ ُ َ ُ ْ َُ َْ ْْ َ َِ ِB ُ +َ ََ + .  

�ذك �5 و�ن أو�وا 2وة و أو�وا 2وة و�ن م �ذ�ر أن �ن آ�Cر 2و��م �Cل ھذه ا+�� أو ھذه ا����� و�� أ�����، 15د
ُواذ�روا :$ ���� �ورة ا��راف ذ�ر $ أ��م أ�طوا ��ط� �5 ا��دان �5 2ول َُ ْ

ٍإذ �	"�م 6"�4ء �ن �	د  وم :وح   ُ ُ ُِ ْ ْ َ َ َ ََ َ ِْ ِْ َ َْ ِ
ِوزاد�م /. ا�6"ق ْ َْ ُ َِ ْ َ ً��ط� َ َ ْ  . �5 ا�+��م أي ��ط� َ
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<�ق P�رھم 5) ��� ذك �و+د �5 ��ض ا�����ت أن  وا���M أن ا�راد ا1وة ا�د��� وأ�� أ��م <��1م أ��ر �ن
��و ذك، و�ن ا���M أن ھذا م ��Cت؛ �ل إ��م ��ر ���9ر ا��ر وأ��م ��وع  اوا�د ���م طو� <��ون ذرا�� أو

  .ا�A��ن

َوA�ود :2و� �Cود P �5�رھم، و2د ذ�ر $ ���� ��دھم@ ���ن أن ��ون طو�م ���و�2 ��� طول  ُ ََ
ُا�ذ�ن ���وا   َ َ ِ +

ِا�6Nر ���وادي َ َ +ْ ِ ْ
  .ا��روف ���+ر ���� اذ�ن 2ط�وا ا�<ر ��وادي ���� ��وادي 

5 ��وأ��� ��ت �ر���� إذا د<��� ا�A��ن، وإذا ��د �ده ��ل �ده ����1  � ا�+رو2د رأ��� ورأى أ�Cر�م �2ور �Cود ا
ُ���وا :<��1م طو�ل �� ���ت ھذه ا����ن �م، ����ون �ن ��ك ا+��ل ��� �5 ھذه اJ�� وو ���وا َا�6Nر َ +ْ

 :أي 

  .واد و�+��ون 5��� ����ن ����و���2ط�وا ا�<ر ��

أ��م  ��2�� �4 أ��� �2��� ���� ���ن أن ��ون ���ورة �5 ��ر�ن أو ��وھ�، و�4 ذك ذ�ر $ و@ �زال ��ك ا����ن
2وة Pر��� و@ ذوي <��1 �+���،  +��وا ا�<ر ���� 2ط�وه ��� �دل ��� 2و��م 5�دل ��� أن ��دا أ�-� ��وا ذوي

  .ذ�ر �ن طول أ�دھم �س ����M 9ر ا��س ���ن أ��م أ�طوا 2وة و�ن ���ل <��1م ���

�1 اذ�ن ���وا �5 �5�ط�ن و�ذك أ�-� �� ذ�ر �5 ��ض ا��ب �ن <�ق����1، ا��� �� و�5 ��د ا��+د ا���2 ا

M��� ر�P م����م و��ر أ+�  .ذ�ر أ�-� �ن طو

 �5 �2ص ا�����ء ا�ط�وع �5 ����ر 2ول �1ص �Cل ا����Cا��ر اذ�ن �ذ�رون ا ذ�ر ��ض ا��1ص و��ض أھل

�ن �و�� ����� �ْ��  وم $ ��� ََ
ْاد6"وا ا�رض ا���د�� ا��. ��ب � ��م  ُ َ َ َُ + ْ ْ ُُ + َ َ ُ َ ِْ َ + َْ َ

 :وأ��م �2وا ا�1دس ���� أرض ��ت 

+إن ��  و�� �� ِ�/+ َ ً ْ ََ َ�ر�نِ ِ �1���  .�ن ھم؟ ھم ا

��ر وأ��  ذ�ر �5 ا��1 أ��م 2وم ���ر وأن ��Cل ا�را9�ن ��� إ� ����+ �أ+��دھم �ر����، وأ�� وا�د ���م +�ء إ
��ر ��ده وأ�� أد<��م �5 �+ز�� �2ض ��C@ر +���م �5 �+ز�� ھذاا�� ��Cوأ�� ��ر ��م ا  �  .��� أ�-� @ ��� 

��ء �<�ف <��1 ا��س، �ل ��ن �م ���� ��ء �ن ا1وة، و�ن  ذ�ر $ ���� أ��م 2وم +��رون و�ن �س �5 <���1م
  .ا<را�5ت ا�� �ذ�رھ� ھؤ@ء ا��1ص �ر�Pوا ا��س �5 ���ع ���2م ��ك ا�����ت �ن

�م أ��م زادھم  �ل T5ن ھذا �س ����M ���� �� ذ�ر �ن �+�ب أو ��ر <�ق أو <��1 ��د إ��� ذ�ر $� و��ل ����
ْوزاد�م �5 ا<�ق ��ط� ُ ََ ً/. ا�6"ق ��ط� َ َ ْ َ ِ ْ َْ +إن ��� ذ�ر ذك أ�-� �5 <�ق أو�5 ��2 ط�وت ِ ُ� اNط�4ه  ِ َْ َ َ ْ�"��م + ُ ْ ََ

ِوزاده ��ط� /. ا�	"م وا���م ِْ َ ْ َ ُ َِ ْ ْ ِْ ِ ً َ َ َ
  .��ط�؛ ���� ��ر ا+�م +���� و2وة و���� ���� أن $ زاده 

��� ��5  ��� ورد  ����، @ �ك �Cت ا�د�ث أن آدماطول ا����د �5ذا �<�ف <�ق $ وأ�� أ�� �طول �ز�د طو
���� ���1وا إ� أن  �5م �زل ا<�ق ��1ص ��� اJن- ��� $ ���� و��م-طو� ��ون ذرا�� �2ل ا��� : ا�د�ث

�� ا�� �Cت ����� و�ل إ��  .ھذه ا

�C آ@ف ذراع و�9��C(C ھذا أ�-� @ ��� � ��ث ذ�روا أن طو� C) و�ذك أ�-� �� ذ�روا �5 ��2 �وج �ن ��وج
�C(Cر����، و �وذ�روا أ�� ��ن  وC(Cون ذراع و�Cث ذراع وذ�روا أن اطو�5ن اذي أPرق �� 2وم �وح �� و�ل إ

  .ا��س Cم ����7 �7<ذ ا��ك ا���ر ��ده �ن +� ا��ر 5�ر���5 ��� ���وي ��و�� �5 �ر

ف �� +�ء �5 ھذا ا�د��>� ���5رف أن �� ذ�ر �ن  م �زل ا<�ق ��1ص ��� اJن : ث�ل ھذا أ�-� @ ��� 
ف <��1 ا�A��ن  أ�� @ أ�ل �، وإ��� ھم ���9ر ا��س اذ�ن �م أ�ط�ھم $ 2وة وأ�� اطول <��1 ��د�>�ازا9د ا

M���� س��5.  

  أ�Pـ"�

وذك ��1د   �5 ا�+رد<ول د��ر ا��ذ��ن �د��ر �Cود ھل �رى 5-����م: ��م $ ار��ن ار��م ��9ل �1ول: س
  وأ�� ��ع اJن �� ���� ���م ا�CJر وا@ھ���م ��� ��� أ��1ت ����� ا��وال اط���9؟ ا@���ظ وا@����ر <���

����ر و�ن �4 ا<وف، �� �ر ��( ���رى أ�� @ �7س �د<و  ��� P �5زوة ��وك ��� �ن - ��� $ ���� و��م-ا
  . ����ن @ �د<�وا ��وت ا�U-وب ����م أن �����م �Cل �� أ����م إ@ أن ��و�وا :د<و�� و�2ل

����ر و��ون ���م �زن و<وف وا���ظ وا����ر، وأ�� ����ھ� 5) �+وز ���� ���� أن(@ �+وز أن ���1ر  �د<�وھ� 
�ن ا���� 5��� �<��5 أن ���ب �����C، و@ ���1وة وا���ن، �ك أ��� �دل ��� �� 5�� أو9ك �ن ا 5��� وذك ورد ا

  .��م. و�5 ذك ��رة �����ر�ن

  أ��دة وإن ���ت �ذك �5ل ھ��ك ز�ن �1وط��؟ �ر���� �دون ھل ا�<رة ا�� �5 ��ت ا�1دس: س

���  .��م .و+� ا�رض وم �1ل أ�د أن ھ��ك ���9 ����1 ��ن ا���ء وا�رض �ن ا+��ل أو ��وھ� �س �ذك �ل ھ� 

  

   وإھ
ك � ��م�� ورد ��Iن ��د ا�و��
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  .ا�)م ����م ور��� $

  ��م $ ار��ن ار��م

  .وا�)ة وا�)م ��� ر�ول $ و��� آ� و���� ا��د &،

�رف ��  ا����1 �+ل ا��رة و�ن $ ���� ذ�رھ� �5 ا1رآن �+ل أن ��ذ�ر �ن �1رأھ� إذا �ذ�ر ا�ؤر<ون ا�1ص
�  .��رھم ��& ���� و�ر��م ���م �ن ا�1و��ت و�ن ا����ت وا���9ب وا�� �����و42 �ن ����2 و�� ��ل 

����ت 5��زل $ ���� ��م ا�1و��ت و��ل ��م ا�C)ت، 15د ذ�ر $  و����� أ�-� ��ذ�ب ار�ل اذ�ن أر��وا إ��م��
��2 ��نو��ب إ<را+� �ن ا+�� وأ�� ���ب ������ وأ��� �ن ا�+ر آدم ��� ��� ��ا��ل ���� �5و2ب  ة ا

�َو�T�: �N<را+� �ن ا+�� �15ل ��� َ َآدم ر�� /Mوى َ + ََ َ ُ ُ َ ��+  .��+رد أ��� �ن ا�+رة ذ�ب وا�د أ<رج �� �ن ا

  :ا��راء 5�1ول �ذ�ر ذك ��ض

 درج ا��:�ن ��ـ� و/ـوز ا�	ـ��ـد  �ـ�. �Nل ا�ذ:وب إ�� ا�ذ:ـوب و�ر

�� إ�� ا�ـد:�ـ� �ـذ:ب وا�ــد  و:��ت أن ا�"ــ� أ6ــرج آد�ـ� :� 

�ث 5��م ������9 و<���ن ��� وھو �د�وھم، و�4 ذك م ��د�2 إ@ �2�ل  �ذك ذ�ر $ ��2 2وم �وح وأن �و��
� وأھ�ك وأPرق اذ�ن �ذ�وا 5�1ول $  �75+�ه��� $�َو وم :��� ْ ََ

ْوح ��� �ذ�وا ا�ر�ل أ;ر :�ھمُ:  َُ َ َْ +َ ُ B ُ +ْ ََ ٍ � :و�1ول $ ���

َ/I:��:�ه و�ن �	� /. ا�4"ك ا����ون Aم أ;ر :� ْ َ ْْ ُ ُ ََ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َْ ْ ْ َْ َ+ ِ ِ ِ ُ َ�	د ا��� �ن ْ ُِ َ ْ َْ
�5ذه أ�-� �+ل ا��رة أ��م �ذ�وه ��د�� أر�ل إ��م  

����م، و�4 ذك م ��د�2 إ@ ا�1�ل ��� ا�رأ�� ���ت �ن ا��ذ��ن � وأط�ل د��ءھم وأط�ل �+�  .ا���2A ا

ار��ل ا�ر���� وذ�ر : �5 ا���1ف، وا���1ف ھ� � ا�)م، وذ�ر أ��م��� و2ص $ ����� أ�-� ��2 ��د و����م ھود
  .و�� ھ��ك ��ك ا���1ف و�دن �-ر�وت أ��م �5 +�وب ا�)د أي �5 ��و �)د

ْ�ن :أ�طوا 2وة �5 2و�م و2د أ<�ر ���� ���7م ًأ�د �:�  وة َ + ُ + َِ B َ
ُواذ�روا :وذ�رھم ����م �15ل  َُ ْ

ِإذ �	"�م 6"�4ء �ن �	د   ِْ َ َ َ َْ َ َْ َُ ُْ ِ
ِ وم :وح وزاد�م /. ا�6"ق ْ َْ ُ َ ُِ ْ َ َ ٍْ ِ َ

ً��ط�  َ ْ Cر ذك ا�+��م و�5 ا1وة وأ�طوا أ�-� 2وة ���و�� ���ث إ��م �ظ�رون أ أي �5 َ
َأ��:ون �5 أ��5�م ُ َْ َ

َ��ل ر�= آ�� �	�Aون و��6ذون ��N:= �	"�م �6"دون  ُ َ َُ + َْ َ ُ + َ َ ُْ )َ َ َ َ َ َ ْ َِ ُِ ُ ً ٍ ِ َوإذا �ط��م �ط��م ���ر�ن ِ ِ + َ َ َ َْ ُْ ْ ُ َْ َ َ ھذا �ن آ�Cر ��  ِ
  .1وةأ�طوه �ن ا

ٌ�واء :����م و�4 ذك �� ��روا $ اذي أ�ط�ھم ھذه ا1وة �ل �ذ�وا ر��� و�2وا َ َ�"�:� أو�ظت أم �م ��ن �ن  َ ِْ ُ َ َْ َْ ََ ََ ْ َ َ ْ َ
َا�وا�ظ�ن ِ ِ َ   .ا�1ط و�7<ر ا�طر �دة طو��� 5��ط $ ����م ْ

 إ� ��� اذي ��زل ا�طر وأ�� @ �د �ن ا@����1ء 75ر��وا ا�C�ن إ� ا��ت و���7م �ر5وا أو ��ر5ون أن $ ���� ھو

��� ���ر���� و��ط���� و2د ���وا 2د ���م ا+وع �5  �ز@ ��د 2ر�ب ��� وأ<ذ ����1ون ھؤ@ء ا@��Cن �� 2د�� إ
  .�)دھم

����ذون ���  ا+راد��ن وأ<ذت ا+�ر���ن ��U��ن �ل ��� ��7واع �ن ا��Uء ا�طرب ا����1ل �م  و��ن ��ده +�ر���ن
2و��م، 5ط�ل ا��د ��� 2و��م وأ���وا ��C�ر  �5�U�5وا �ن 2و��م و��وا �� أر��وھم �� �ن ا@���C�U وا@����1ء �+ل

  .�ن ا+وع وا+�د و��و ذك

+��ذ�ر ھؤ@ء �� أر�) �� و��ن  راد��ن أن ��U�� ��� و@ �درى �ن��5ر ���ب ا��زل وأ��7 أ����� وأ�ر ا ���9�2
�2ْ�ل �75�7 �1ول: ر9����� ��1ل  َ:   

 

 �	ـل ا�"ـ� ��ـ��:ـ� ;�ـ��ـ�  أ? �ـ�  �ـل و��ـك  ـم /ـ��م 

  ـد أ��ـوا ? ���:ـون ا��
�ـ�  ً/��ـ�ـ� أرض �ـ�د إن �ـ�دا 


�ـ�  �ـن ا�	طش ا��د�د /"�س :ر�ـو Mـ� ا��ـ�� ا���ـ�ر و? ا�� 

��ـc و/ـد�م �ـن و/ـد  ـوم /ٍ ِ ُ ) Bو? ��ـوا ا���ـ�ـ� وا��ـ
�ـ�  ُ ُ 

  

�7<روا ��� 2و��م �5���1وا، 5<�روا �� أ��9ت ا��ب ھل �<��رون ھذه  ��5د ذك ا����روا أ��م أ<ط9وا ��ث
+/"�� :وظ�وا أ��� أ�Cر �طرا �2ل $ ����أو ا����� ا�وداء �5<��روا ا�وداء،  ا����� ا��-�ء َ َ  �Cًرأوه ��ر َ ُ ْ َِ َ

��ل أود���م���ْ َِ ِ َِ ْ ْ َُ ِ ْ ُ ��وا �� رأوا ھذا ا���ب ��ر-� ����1) �7ود���م َ َ
َھذا ��رض ��طر:�  ُ ْ ُ ٌ َِ ِ َ ���� ھذا اذي 5��  َ

  .ا�طر اUز�ر

ُ�د�ر �د�دة 75<�ر �7ن 5��� ر��� ) َ ْ�ل �.ء �I�ر ر��� /��NIوا ? �رى إ? ����:�م ُ +ُ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ ) َ ْ ُْ َ ُِ + َِ َِ ََ ِ �5 ھذه ا��ب   $ ����مأر�ل ٍ
�ذا��م ��� ��ذ���م ار�ل ر��� �ر�را �5 �وم ��س ����ر ��4 ��ل و���C�� أ��م ��و�� ��5ن ھذا ھو.  

�2وا و@ �ك أن $ ���� ذ�ر �م ���9 �ن 2و��م ��ْ�ن :و�+�رھم و��وھم و�4 ذك ��5 أ�Pت ���م 2و��م، و�ذا  َ 
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ًأ�د �:�  وة + ُ + َِ B َ
ْأو�م :�2ل $  َ َ �م ھو أ�د �:�م  وة َ�ً�روا أن � ا�ذي 6" َ ++ ُ َ ُ ْ َ َُ َْ ْْ َ َِ ِB ُ +َ ََ 2و��م و@ أ�Pت ���م  ��5 أ�Pت ���م +

  .أ�)��م

��� ����ن و���ھ� +��، �5ر ��� أ�� �ل �� ذ�ر ا�م ا+�� �5 اJ<رة  ��د �� �� ذ�ر �ن أن وا�دا ���م وھو �داد �نوأ
إ� آ<ر �� ذ�ر و�ن م  إ�� أ�� �2در ��� أن �ؤ�س +�� �5 اد��� و�+�ل 5��� ��� �5 ا+�� ا�� �5 اJ<رة <�ل

  .��Cت ھذا

�وإ��� أ<�ر $ ���� �1و��م 15و �َأ� :��� َم �رَ َ ْ��ف /	ل ر�ك �	�د إرم ذات ا�	��د ا��. �م �6"ق ْ ََ َ + ْْ َُ َ َ َ B َ َ َ ْْ َ َِ ِ ِ ِ ٍَ َِ �� /. ا��
د ِ"A�ِ ِ َِ ْ ُِ َ ْ
 

��د و�س �5 ������م، و2د ���ون إرم أي ��د ��1 �5ُوأ:� :و� ��� �5 2ول $ ����ا� ���ون ��د ا + َ ًأھ"ك ��دا  َ َْ َ َ َ

َا�و�� ُْ
  .أي ا�و�� وا���ر 

9ن 1���م : �2ل �5 ا<وارج- ��� $ ���� و��م-�5 ذ�ر ا<وارج أن ا���  Cم ���ون أ�-� إرم ورد �5 ا�د�ث 

و���ون إرم و���ن أ��م �ن �2����ن �2���  5دل ��� أن إرم ا�م �ن أ���ء ا�1��� أ��م ���ون ��دا ��م �2ل ��د وإرم���2
  .ا���� ��د ا�و� و��د ا��C�� ھم إرم

ك و��1وة ا���� وا1وة ا���و�� و�+ل ذ و���م ��د وإرم ���ورون �1وة ا���� و������� و���ر ا+�C و��ر ا�+رام
  .أدوا �1و��م �5ذه ���2م

إ� آ<ر �� ذ�ر و��  ر+ل �5 ��د ���و�� وأ�� �� ذ�ر �ن ا+�� ا�� �د�ون أو �د�� ا��1ص أ�� �Cر ����� ود<���
ا��1، و ���ن أ��� ��� أ<�ر �� ا��1ص، ا���رون ��د ھذه اJ�� �5 �ورة  �1ل �ن ����� و�� 5��� �C� (5ت ھذه

  .���1ق اذي ھو ���ر و�ن �س  ھذه اC� ��1�ر �ن ا���ر�ن ���م ا�����Cن أورد ا�+ر ���م

أ���ء @ �1��1 �� و���2 وأ��د�ث �و-و�� أو  وذك ���و�� ��طب �ل ���� أ�� �7<ذ �� و+د و���ر �5 ����ره
س �5 �2ص ا�����ء، و��� ��ذو��  (5��Uر ��، و�ذك أ�-� أ5رد�+� أ�-� ذ�ر 5�� �C�را �ن ����� ���ه �را9س ا

  .ا�� @ أ�ل �� ا�����ت

�5 ��1�����رھم و�ن م ��11وھ� وا��دة �1وون 5��� ��� ارواة  وھ��ك ا�C�ر �ن ا���ر�ن أ�-� ذ�روا ھذه ا
  .ا�����د و�ن اوا+ب أن ا���ر ���Cت و@ �ذ�ر ا����ء ا<را5�� ا�� @ أ�ل �� اذ�ن رووھ� ��ذه

��ن �رو��� ��ذا اA���د وأ�ت أ��� : 5�1وون ك أ�-� �ن ا���وم أن اذ�ن �ذ�رو��� ����دون 5��� ��� ا�����د�ذ
�ن ر+�� و�ن �س �ل �ن 2رأ ا��ب ��رف ا�����د و��رف ا�1Cت  ا�1رئ ا��ث �ن ��� ھذا اA���د وا��ث

  .وا-���ء و��وھم

��T5 ��ن ���11 إذا +�ء إ� -ر��� $- دوا �ن ذ�رھ� ��� �5ل ذك ا�ن �C�ر��5ض ا���ر�ن ا��11�ن �ذ5وھ� وا���
��، وأ�� @ �+وز أن ���د ھذه ا�1ص ا<را5�� �5 ����ر  �Cل ھذه ا�1ص أ�رض ���� و�رف أ�� @ ���

� وإ��� ����د �5 ذك ��� �� ھو ��Cت و�� ھو ���M ا1رآن اذي ھو �)م��� $.  

�� �� ��� �)م $ ���� وھو و�ذك ��ون ��� @ ���ق و�دق و�ل ��  ا1رآن ���� أن �د<ل 5�� ��ض ا����ء ا
ا�1ص �د2وا ��� وا��1دوا ����� و���وا  5�� �+ب أن ��دق ��، T5ذا 2رأ 2راء ا����ر �Cل ھذه ا<را�5ت �5 ھذه

��زون �5وا+ب أن �ر+4 إ� ا�����ر ا�� أھ��� �ن و�ن ا�وام @ � ����� اJ��ت �4 ��دھ� �ن أن ��ون �����،
  .ا��11�ن

  

  �د�ث �ر�. �"���ن �ن داود �"���� ا��
م

  

  ��م $ ار��ن ار��م 

��ن، وا�)ة وا�)م ��� أ�رف ا�ر���ن ����� ���د و��� آ� و���� أ+���ن��ر��� $ -�2ل . ا��د & رب ا
���� ����� و���� و��م ������- داود  �د�ث �ر�� �����ن �ن-��� $ ���- .  

��د $ �ن ��M �2ل �د��C أ�و إ���ق : �د��C أ��د �ن ��دي �2ل:  �2ل-ر��� $ ����-�د��C أ�� : �2ل ��Cد�
ز��وا أن ��ب ا����ر �� 5رغ �ن �د�ث إرم ذات ا���د �2ل � ���و�� أ<�ر�� :  �2ل-ر��� $ ����-ا��ري 

�  . ن �ر�� �����ن �ن داود ���� ا�)م و�� ��ن ���� و�ن أي ��ء ھو

در وا��2وت -��� $ ��� ����� و���� و��م-��ن �ر�� �����ن �ن داود : �2ل�� ����� ���� �ن أ���ب ا
�<ل واز�ر+د وا�ؤؤ و2د +�ل در+� ���� ����� ����2وت واز�ر+د وا�ؤؤ Cم أ�ر ���ر�� ��5ف �ن +������ �

  . �<ل �ن ذھب ���ر�<�� �ن ��2وت وز�ر+د وؤؤ

��� ���ر  ����� ���ن ا�ر�� طواو�س �ن ذھب Cم +�ل ��� رءوس ا�<ل ا ��و+�ل ��� رءوس ا�<ل ا
ا�ر�� ��ورا �ن ذھب ������1 طواو�س، و+�ل ��� ���ن ادر+� ا�و� �+ر�� ��و�ر �ن ذھب و��� ���رھ� 
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���  .  رءوس ا��د�ن ��ود�ن �ن ز�ر+دأ�د�ن �ن ذھب و

���2�دھ� درا و��2و�� أ��ر، Cم +�ل  ���و+�ل �ن +���� ا�ر�� �+ر�� �رم �ن ذھب 2د أظ��� ا�ر�� و+�ل 
  . 5وق درج ا�ر�� أ�د�ن �ظ���ن �ن ذھب �+و5�ن ���و�ن ���� و���را

ا��دان ���� Cم ���1ن 5��-<�ن �� T5 �5ذا أراد �����ن �ن داود ������ ا�)م أن ���د ��� �ر��� ا��دار 
أ+وا���5 �ن ا��ك وا���ر �ول �ر�� �����ن �ن داود ������ ا�)م، Cم �و-4 ���ران وا�د <����� واJ<ر 

ر9�س أ���ر ��� إ�را9�ل ذك از��ن .  

�����9م وأھل ا�رف Cم أ��م �ر��� ���ون ���را �ن ذھب ���د ����� ���ون �2-�� �ن أ���ر ��� إ�را9�ل و
 ������م وا�1وى، و�ن <�ف ��ك ا����ر ���� <��� وC(Cون ���را �ن ذھب �س ����� أ�د، T5ذا أراد أن ���د 

�ر��� و-4 2د��� ��� ادر+� ا���� �5��دار ا�ر�� ��� ��� 5�� و���� 5���ط ا��د �ده ا���� و���ر ا��ر 
  . +���� ا���ن

���� ا�)م ��� ادر+� ا��C�� و�2د ��� �ر��� �2�دا أ<ذ �ن ��ك ا��ور ��را ���� �ظ�م ��� إذا ا��وى �����ن 
��ج �����ن ���� ا�)م 5و-�� ��� رأ��، T5ذا و-�� ��� رأ�� ا��دار ا�ر�� ��� 5�� ��� �دور ار�� 

��  . ا��ر

ن ذھب ذك ا�ر�� ���� وھو �ظ�م ��� ���ن �:  و�� اذي �دور �� �� أ�� إ���ق �2ل- ر-� $ ���-�2ل ���و�� 
���� �<ر ا+��، T5ذا أ��ت �دورا�� ��ك ا��ور وا��د واطواو�س ا�� �5 أ��ل ا�ر�� إ� أ�)ه درن ��� 

  . T5ذا و2ف و�2ن +���� ���ن �����ت ��� رأس �����ن ���� ا�)م وھو +�س

س �����ن ���� ا�)م وھو +�س ����ول ����� �ن ذھب Cم ���<ن +��4 �� �5 أ5واھ�ن �ن ا��ك وا���ر ��� رأ
��ود +وھر ا�وراة �5+���� �5 �ده 5�1رؤھ� �����ن ���� ا�)م ��� ا��س T5ذا 2رأھ� ����م د�� ا��س  ���وا��2 

  . إ� ا1-�ء و+�س 2-�ة ��� إ�را9�ل ��� ����رھم �ن ����� و�ن ���� ��5�ن �ول �ر���

اء ����دات دار ا���ن ���ر�� �دور ار�� ا��ر��، وا��دارت ا��ود و<�1ت ا��ور ��� إذا 2رب ا��د
�7+����� و��رت اطواو�س أذ����� �5ز�ت ا��داء و�<و5وا ��� أ����م ��د�� �رون �ن ا��ط�ن 5دا<��م �ن ذك 

  . ر�ب �د�د

����ن ��5ن ھذا �� أ��ر ا�ؤ���ن أ�ر �ر�� و$ ���دن ���ق ��T5 إن ���د ا�وم ����طل: 5�1ول ��-�م ��ض 
  . �����ن �ن داود ������ ا�)م و�+�9ب �� ��ن 5�� 

���5 �و�5 �����ن ���� ا�)م ��ث �<���ر ��ده 75<ذ ذك ا�ر�� ��� ����5 إ� أ�ط���� 75راد أن ���د ���� وم 
��م ����ود ���� و@ ���� ���5 و-4 2د��ه ��� ادر �+� ر45 ا��د �ده ا���� 5-رب ����2 ا�� �5 ��ن 

  . ا�رض 5دق ���2 

 ��ن �����ن �ن داود ���� ا�)م -ر��� $ ����- ��ب :  و��ف ذك �� أ�� إ���ق �2ل- ر-� $ ���-�2ل ���و�� 
  . إذا أراد ا��ود و-4 2د��� +���� Cم �Cت �1د��� +����

م �ر���5 �ن ا�رض 5د��2 ور+4 �<���ر وإن �<���ر ر45 ر+) وو-4 ر+) 5-رب  ����� -ا��د ���2 ا
 و��ن ا�ر�� ��7ط���� ��� ھزم <���� �<���ر - @ ر��� $- و��ل إ� ��ز� �5م �زل ��رج ���� ��� ��ت - $

�-1�5ل ا�ر�� إ� ���ل �5م �زل ����ل ��� ھ�ك <���� �<���ر ��� $ ����� ا�رس ��5ل  و��ك �5رس �ن ��وك- 
  . ذك ا�ر��

 و�� ا�م ذك ا��ك �2ل ��ن ���� �داس �ن �داس ����5 �ن ���ل ورده إ� ��ت - ر-� $ ���-�2ل ���و�� 
ا�1دس 5و-�� ��ت ا�<رة، �5م �ر أ�د و42 �5 �ده �ن ��ك ا��وك ار�وب ��� �ر�� �����ن ���� ا�)م ��ده 

��و@ ا�1ود ���� و@ ��1د ���� ��د��  .  ذك وم �در أ�ن ھو وم �ر أ�د أCره إ� ا

  . ذ�ر ��رود و�ظم ��ط��� و��وه و��رده و����ط $ ���� أ-�ف <��1 ���� ا���1را � و���و�� ����7: �2ل

��د $ �ن وھب �2ل: �د��C ���د �ن ھ�رون �2ل: �2ل ��Cن �2ل �د�����4 �ن �ر�� �د��C ا�ن ز�د �ن أ��م 5: �د��C ا
�ِأ�م �ر إ�� ا�ذي ��ج إ�راھ�م /. ر�� : 2و� ���رك و��� ِ ِ ِ) َ َ ْ + َ ََ ِْ ِ+ َ ََ �2ل ھو ��رود �ن ����ن و��ن ���و�ل وا��س ��7و�� َ
  . �ن ر��م 5�1وون أ�ت 5�1ول أ��روھم: T5ذا د<�وا ���� �2ل

���� و��م ������ �C�را-ل إ�راھ�م ���5 د< ����� ��� و��� ���ر <رج ����ر وده �15ل �5ر-وا -��� $ ���� و
:  �ر��ن 15�ل �ن ر�ك 5�1ول-���� ا�)م-���م 5�1وون �ن ر�ك 5�1وون أ�ت 5�1وون أ��روھم ��� �رض إ�راھ�م 

ِ/Yن � ��I. أ��ك وإن �9ت ا������ك �15ل إ�راھ�م أ�� أ��� وأ��ت إن �9ت ���2ك و: ر�� اذي ���� و���ت، �2ل ْ َ َ + + ِ َ

َ�����س �ن ا���رق /Iت ��� �ن ا��Mرب /��ت ا�ذي �4ر  ُ َ َ َ َْ َ ََ ْ +ِ ِ ِ ِ ِ+ ْ ْ َْ ِ ِ َِ َِ ِ ِ   . �15ل أ<ر+وا ھذا ��� 5) ���روه ���9ِْ

 ��ط��1ن ��� إذا �ظر إ� �واد -��� $ ��� ����� و���� و��م-��م 2د ا���روا و+واق إ�راھ�م 5<رج ا1وم �
و أ�� �Fت ھذ�ن ا+وا1�ن �ن ا�ط��ء 5ذھ�ت ���� 2رت أ��ن ������ T5ذا ��ن ا��ل أھر��2 �2ل: +��ل أھ�� �2ل :
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  . F�5ھ�� Cم <�ط��� Cم +�ء ���� �5زل ��� ا����ن و5ر�وا

���� ا�)م-�� ������ 2د +�ء إ�راھ�م : �1 رأ�� �5 �+ر ��رة ���� Cم �2لوأ- �و 2د �2ت و���ت � ط���� إ 
أن �1وم �2ل 75<ذت و��دة 75د<���� ������ وا���ت �2�) �2�) 9) �و2ظ� 5+�ءت إ� إ�دى اUرار��ن T5 ������5ذا 

��د أ�د 2ط ��C� ر�م   . ��واري 

 +�ء�� �� -���� و��� ����� أ5-ل ا�)ة وا�)م-� و����� ���5 5رPت أ�ت �و2ظ إ�راھ�م 75<ذت ��� �5+��
1د +9ت و�� ��د�� �2�ل و@ �C�ر �2ل 5ذھب : وو-��� ��ن �د�� �15ل أي ��ء ھذا �� ��رة �2ت ھذا �ن +وا�1ك �2ل

  . �5ظر إ� ا+واق اJ<ر T5ذا ھو ���C �5رف �ن أ�ن ذك

��ث $ : �د��C ا�ن ز�د �2ل: �د��C ا�ن وھب �2ل: �د��C �و�س �2ل: �د��C أ�و ا-��ك �2ل: و�د �2ل�د��C ا: �2ل
�أ�رز أ�ت : إن ر�ك ��7رك أن ���ده و@ ��رك �� ���9 �15ل: ���رك و���� +�ر�ل ���� ا�)م إ� ��رود �15ل 

  . و����ك إن ��ت ��د�2 �2ل � �و�دك ��Uداة

��7 +�و��م �2ل �ن ��و ا��رق �2ل 5ذھب �+�4 و��ن إذا +�4 �5م ��ل اوادي �ن أ�وال دوا��م �ن أ�ن �: �15ل
���� ا�)م-P-ب ور+4 4�+5 +��� م �+���C� 4 ��75ه +�ر�ل  -�-إن +�وع ر�ك 2د أ�ت �2ل 75و�� $ :  �15ل 

 إ��م أن ��وھم -�ز و+ل-$  إ� <�زن ا��وض أن اM�5 ��� ���� 5<رج ��� �Cل ا���ب 75و�� -�ز و+ل
  . ودوا��م و@ �1ر�وه ا����وه

��ل ���ك و����� +�ده اذ�ن ���Cم إ�ك و�� ��ث : ����5�ت ا��س أن �ط�4 ���� �15ل �� ���س @ �ط�4 �15ل: �2ل
�زداد طU���� 5: إ�ك إ@ أ-�ف +�د ھو � U5���م �Cل ا���ب ��5 ا�+��ن إ@ �ن �ظ�م ��وح ���م و�ن دوا��م �2ل

  .  إ� ��و-� أن ا2ر�� ���� 15ر���� ����5 5ط�رت و�ور�ت-�ز و+ل-إذ م ���� ور+4 ��5م 75و�� $ 

�ز و+ل-�� �� دواء إ@ أن ����1 5���1 5�1طت ��1 ھ�ھ�� و��1 ھ�ھ�� Cم أو�� $ : 5د�� ا�ط��ء �2وا: �2ل- ��� إ
�� دواء إ@ أن ���4 �� : 5د�� ا�ط��ء �15وا: � و�ور�ت �2لأن ا2ر�� ���� ا���� 15ر���� 5ط�رت أ�- ��

  . ���ت ����� �2ل ��5ل ذك

�� ���م �� دواء إ@ أن ����1 :  إ��� أن ا2ر�� أ��� 15ر��� 5ط�رت أ��� 5د�� ا�ط��ء �15وا-�ز و+ل-Cم أو�� $ 
 إ��� أن اد<�� ��15 ��� د���P و��� ��� -+ل�ز و-��5ر و+�� ��� �1وق و��م 75و�� $ : 5���1 �2ل: �2ل

��5ره $ ���� �5 ذك : ���5ت ذك �2ل ��5ن أر�م ا��س �� اذي �دق 5وق رأ�� �� ا��ط�ع �2ل: ���7 أ�ري �2ل
  . أر���� �9��� �Cل �� ���� أر�����9 ��� وا��وض �5 رأ�� و���ت ��7ل ��� ��رت �Cل ا�7رة ا�ظ���

 اذ�ن �رم ����م أن �د<�وا ا�رض ا�1د�� و�� -���� و��� ����� ا�)ة وا�)م-��ب �و�� �2ل �5 ��2 أ�
  .  و�ظ�م ���7-�ز و+ل-<�وا �ن �ظ�م 2درة $ 

��د : �د��C إ�����ل �ن ��د ا�ر�م �2ل: �د��C ���د �ن را45 �2ل: �د��C أ��د �ن ���د �ن �ر�M �2ل: �2ل ��Cد�
إن ��� إ�را9�ل �� �رم $ ����م أن �د<�وا ا�رض ا�1د�� :  �1ول-ر��� $ ����-���ت وھ�� : ا��د �2ل

: إن $ ���7��م ��� ���7ون �2وا: �� ��7ل �2ل: �15وا. -���� ا�)م-أر���ن ��� ����ون �5 ا�رض ��وا إ� �و�� 
�� ا�ن؟ : �<�وزا ��5ن ��زل ����م ا�ن 5�9ل وھبإن $ ��زل ����م <�زا : �ن أ�ن �� إ@ أن أ�طر ����� <�زا �2ل

  .  ��7��م ��-�ز و+ل-T5ن $ : و�� ��7دم وھل �د �� �ن �م؟ �2ل: �2وا. <�ز ار�2ق �Cل اذرة أو �Cل ا��1: �2ل

ر��� $ -ل وھب ���5ت ار�M ��7��م ����وى 5�T5 .9ن ار�M ��7��م ��: �ن أ�ن �� إ@ أن ��7��� �� ار�M؟ �2ل: �2وا
�  . ط�ر ���ن �Cل ا���م ��ن �7���م 5�7<ذون ��� ���� إ� ��ت:  �� ا��وى؟ �2ل-���

: @ ��1ط4 ��د�م ��4 أر���ن ��� �2وا: ��5 ���ذي �2ل: ��5 ���س �2ل @ �<�ق ��د�م Cوب أر���ن ��� �2وا: �2وا
��7��م �� $ : �5ن أ�ن �� ا��ء �2ل:  ��� ا���ر ��ب ��� �2وا��T5 �ود 5��� أو@د ��5 ���وھم �2ل اCوب ا�U�ر

�2وا � أن -��� $ ��� ����� و���� و��م ������-�ن أ�ن �� إ@ أن �<رج �ن ا�+ر �75ر $ ���� �و�� : ���
��رھم أ-�ء �5م ���ر  ��T5�U���� اظ��� 5-رب �م ��ودا �ن �ور �5 و�ط �: �-رب ����ه ا�+ر �2وا

  . �5م ���ظل T5ن ا��س ����� �د�د �2ل �ظ��م $ ����Uم: ���رھم ��� �2وا

�د��C �ز�د �ن ھ�رون : �د��C ���د �ن إ�راھ�م �ن إ�����ل �ن ���� �2ل: �د��C إ�راھ�م �ن ���د �ن ا��ن �2ل: �2ل
��ر 5ر�<� أر���ن ���� :  �2ل-ر��� $ ����-أ<�ر�� 5-�ل �ن �رزوق �ن �ط�� ا�و�5 : �2ل ��Cھوا �5 ا��

��� ����� و���� -و+�ل �م �+ر �Cل رأس اCور ���ل ��� Cور T5ذا �زوا ��ز@ و-�وه 5-ر�� �و��  $ ���
��رة ���� T5ذا ��روا ���وه ��� Cور وا����ك ا��ء ���Cم ������ ���5+رت ��� ا��و . 

  

�ذ�ر �5 ھذه �ن  -�� �5 ��ض ا�1ص، و�ن @ ����U ا+زم ���وھذه �2ص ورد ��ض أ�و�� �5 ا1رآن و��
ذ�رھ� ��ذه ا�<��ر ���ب ا�ك 5���، �ن ذك  ا�1ص و5��� �ن ا����ء ا�� �����U اوھم، @ �ك أن �� أ�و@ و�ن

م ��<ر U�ره �5& ���� ذ�ر أ�� ��2 �����ن �� �  .�<ر 
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���� �ٌو��"���ن ا�ر�c ;دوھ� ��ر :�5 2و ْ B َ ) َ ْ ُ ََ َ ُ َُ َ �رِ� ��ٌ وروا� ْ َ ُ َ َ ََ
���ط� و�ر��5 ار�M، و����� ر<�ء  ���� أ�� ���ط 

+وا����ط�ن �ل  ا���ر ���رة ��ر، �ذك أ�-� �<ر � ا���ط�ن ��ث أ��ب �5��رھ� أول ا���ر ���رة ��ر وآ<ر ُ +َ ِ َ َ
ٍ�:�ء و;واص ٍ+ َ ََ +

  .ا���ر�ت ���� أ��م ذ��م � ���ط�ن �ن ا+ن و�ن 

َ�	�"ون ُ َ ْ ٍ�� �� ���ء �ن ���ر�ب و����Aل و��4ن ����واب و دور َ ُِ ُْ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِْ ََ َ ٍَ ِ َ ٍرا���ت ُ َِ �<رھم و�� �و�5 م ���روا  ھ�ذا َ
�� وم �زل �ذك ����م +�د�ن إ� أن أ��ت ا�ر-�  �و���5 و��1 ���7 9�2م ����د ��� ا���، وھم ���1دون أ��

�����  .ا��� ا�� ھو ����د 

��َ ��I�:� ل�I� ا�رض �م �"� �و�� إ? دا��ُد� َ ْ ُ ََ َْ ْ + ْ َ َ ُِ ِ ُِ ِْ َ ْ + َ +ُ َ أ����� <ر �5ر5وا أ�� 2د ��ت، ��5�ن أ��م @ ����ون  أي ���ه ���5 َِ
ِ���:ت اU�ب َ َ+ ِا��ن أن �و ��:وا �	"�ون ا��Mب �� ��Aوا /. ا�	ذاب َ َِ َُ َ َ ْ ُ ْ َ ْْ َ َ ْ َ َ ِْ َ ْ Bُ َ َ ِا����ن ِ ِ ُ م ��<ر  @ �ك ْ �� �أن $ ���� �<ر 

U�ره، وأ�� �� ذ�ر �5 ھذه ا�1ص $ أ��م ������.  

� ذ�ر � ا�ر����� $.  

�ْو��د :�5 2ول $ ��� َ َ َ/�:� �"���ن وأ���:� �"� �ر��� ��دا Aم أ:�ب َ َ َ ) ْ َ ْ َ َ ْ َُ ُ َ + ََ َ+ ُ َ ًَ َِ ِ َ ْ َ
أ�� ���9ر ا�را�� ا��  ھذا ا�ر�� �ظ�ر 

ا�ر�� ودورا�� وأ�� �ن ذھب وأ�� � ھ���ن ا�ور��ن،  �ن ��� ھذا �+�س ����� وأن �� ذ�ر �ن ��ب ا����ر
� أ��5 �دور �� إ� آ<ر �� ذ�ر 5�ظ�ر أن ھذا �س ����M، وإ��� ط�ور وأ�� ��� �ورة أ�د�ن أو P�رھ�� و�ورة

ا���ذ�ب ا��  ���ن أ�� �ر�� �ن ذھب أو �ن 5-�، وأ�� ھذه ا��� P ��� ���T5ر��� �ظ�ر أ��� �ن ھو �ر��
  .د<�ت �5 ��ب ا��7<ر�ن �ن ��� إ�را9�ل

ذ�وا � و�ن $  �<روا � و��ر ا���ط�ن ������ر وأ�� ��ر ا+ن ���  ا��ود �د�ون أن �����ن و2د ا���ر أن
َووھ�:� ���� ذ�ر أ�� ��� ْ َ ٌ�داود �"���ن :	م ا�	�د إ:� أواب ََ + ْ َ ْ َ ْ ُ َُ ُ + ِ ُ َ َ َْ ََ ِ ِ �َھذا :و�2ل  ٍ�ط�ؤ:� /��:ن أو أ��ك ��Mر ���ب  َ ِ َِ ْ ْ ْ ْ َِ َ ِ ْ َ َ ْ ُ ََ َُ

ُوإن ��  َ + ِ َ�:د:�َ َْ ٍ�ز��4 و��ن �Qب ِ َ ْ ُ ََ َ ْ َُ
 ��5ذ�ن ا���وه �ن ا��ود أ�� ���ر ھؤ@ء �ذ��، إ��� $ ���  ،��<رھم � وذ��م 

و2د �Pوا وأ�وا ��� �س ����M، إ��� ھو ��� �ن أ����ء  واذ�ن ��Uوا �5 ذك ��� �5 ھذه ا��1 ھؤ@ء أ�-� 2د زادوا
َو �? : و��ر $ ��� �� أ�ط�ه $ ���� ا��رف ��-ل $ َ َا���د a ا�ذي /�A� �"� �:"Cر �ن ���ده ا��ؤ�:�ن َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ + ْ َْ َ َ + ٍْ َ َ َ ِ ِ+ 

َوورث �"���ن داود َ ُُ َ ْ ُ َ ََ َ  :آ��ه $ ا��ك ��� �5 2ول $ ���� ور�C �5 ���� اذي آ��ه $ T5ن $ ���� 2د ذ�ر أن داود ِ

َو �ل َ َ َداود ���وت وآ��ه � ا��"ك َ َْ ْ ُُ ُ َ َ ُُ + َ ُ َو�و? َ َْ ِد/= � َ + ُ ْ �م ��	ض �4�دت ا�رضَC	� ا�:�س ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ََ ْ َِ َ َ ٍ ِ ْ +
 ���� $ ��L5 داود  ����

ُ�� ���ل و�<ر ��� �� �<ر، و�2ل �+��ل أو�� ��� َِ ُأو�. �	� َ َ َ )ِ َ
أي ���� ���، و�ذك اط�ر �<رھ� أ�-� ���5ت  

اط�ر ���5ت ��ف �و�، وذك �ن آ��ت $ و���ت أ�-� �ظ�� 5�<ر � ار��  M��M ���، و�<ر أ�-� �����ن
� اط�ر ���ث إ�� ���1دھ� و������ و�<ر.  

 ��ن ���C) �5 <��م �����، وأ�� ��ذا ا<��م ���ت ���ف �و� ����نأن ��ك � وأ�� ��2 ا+�د 5ذ�ر ��ض ا���ر�ن

ا+�ر�� +�ءھ� ��ط�ن �5  ا���ط�ن و���ت �دور �و� اط�ر، وأ�� <�4 �رة <���� وأ�ط�ه إ�دى +وار�� و��ك
5+�ء  ���ن���� اط�ور و��2ت ���� ا���ط�ن @���1د أ�� �� 75<ذ ا<��م، ���5 أ<ذه ��ت �ور�� �5 �ورة �����ن

�رف إ� آ<ر ا��1، وذ�ر أ�طو�� <���� �15ت 2د أ<ذ�� �ت ������ن :و�2ل �����ن �����7 ��ط�ن �زع  أ�� 
  .���� ورد ���� ا<��م وأ�1ه �5 ا��ر 5رده $ ���� إ� �����ن

ْإذ  :�� 2ول $ ������ن ���� د�ل، وأ و��ل ��ل ھذا ���ن أن ��ون � أ�ل، وأ�� ��� ا�ر�� �5ذا أ�-� م َ�رضِ ُِ 

ُ�"�� ���	�. ا��N/:�ت ا����د َ + ) َ ْ َِ ْ ْ َُ َ ِ ِ �5����5ت ھ� ا<�ل، ذ�ر ��ض ا���ر�ن أ�� �رة ِِ  ����ا���ر-�� وأ<ذت ��رض 
 ��َردوھ� :�د�و ��� �5 ذك ا���ء �15ل ��ن�5 ا��� U���5ل �ن أوراده وا��Uل �ن ا�د��� ا B ً�". /ط4ق ����  ُ ْ َ + ََ ِ َ َ َ

ِ����وق وا��:�ق ِ َِ ْ َ Bَ ْ
 ���U� ���� ��2و�-رب ���2 و���ر�M،  أي ط�ق �-رب أ�� ��ن ذ�ر $ ���� �5و-� $ ���
��ف �����1 وھ� @ ذ�ب �� وو ���ت ���� T5ن �5 : ذك ��ض ا����ء، و�2وا ذه ار�M و�ن أ��ر�<ر � ��د ذك ھ

����؛ و5�روھ� ����7 ط�ق ���� ���وق وا����ق أ��� �� ردت إ�� +�ل ھذا�����M �و��2 ���� 2وا���9  إ5��دا 
َھذا :��، و2د ذ�ر $ ���� أ�� �̂ن ���� �5و أ�� �2ل���1 و���M أ�����2 ��ده و�د�و �� وھذا ھو ا�2رب @ أ�� أ�ر َ 

ٍ�ط�ؤ:� /��:ن أو أ��ك ��Mر ���ب ِ َِ ْ ْ ْ ْ َِ َ ِ ْ َ َ ْ ُ ََ وأن �� زاد ��� ذك �5�س  إن ھذا ھو ا�ق ���� اذي �Cت �5 ���2: 1�5ول َُ
M����.  

  

  � ا�ذ�ن �رم �"��م د6ول ا�رض ا���د�� و�� N6وا �ن �ظ�م  درة � �	��� N� أ��Nب �و�
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أPر�2 وھم ��ظرون �� أ��م  وأ�� ��2 2وم �و��، �5& ���� ذ�ر أ�� أ�+�ھم �ن ا��ر �ن اUرق وأPرق 5ر�ون
َوأ;ر :� آل /ر� :$ ���� ��5ط�ق ����م وھ��وا وذك �2ل و�ن ��� أ�ره �+وا �ن ا��ر ود<�� 5ر�ون ْ َ َِ َ َ ْ ْ ْون وأ:�م َ ُ ْ َ َ َْ

َ�:ظرون ُ ُ ْ َ
ُاد6"وا :و�� أ��م �+وا �2ل �م �و��  ُ ْا�رض ا���د�� ا��. ��ب � ��م ْ ُ َ ََ + ْ ُْ + َ َ ُ َ ِْ َ + َ َ

 ا�1دس وھ� أرض ��ت 

+إن :�����5وا أن �د<�وھ� و�2وا ِ ����  و�� ���ر�ن وإ:� �ن :د6"�� ��� �6ر�وا �:�/َ ُ ُ َ َ َ َ + َ ً ْ َْ ْ + ُ َ +ِ َِ َْ ْ َِ ِ َ
َ/Yن �6ر�وا �:�� /Y:� دا6"ون  َ ُْ ِ ِ+ ْ ِْ َِ ََ ُ ُ َ 

�1 وأ��م ���ر أ+��دھم ���  ر ��ض ا���ر�ن �1) �ن ��ب ��� إ�را9�ل أنذ����ا1وم ا+��ر�ن ھم 2وم ��1ل �م ا
����C��ر �ن ��� إ�را9�ل �15-�م ��ده و+���م �5: �5 ا�را9س ذ�ر ا ��Cأن أ�دھم و+د ا  �U����+ز�� وھذا �ن ا

M���� س�.  

ٍوا����4وا و�6ب �ل ���ر �:�د :و+�روت ��� �2ل $ ���� �5 2و� وةإ��� أ��م 2وم +��رون ���� ��دھم 2 ِ َ + َ َ َ ُ ْ ٍَ B ُ َ َ َْ
ا+��ر  

َ�ذ�ك :ھو �د�د ا�طش و�2ل ِ َ ٍ�ط�= � �"� �ل  "ب ����ر ���ر َ ٍ+ َ ) ُ َ ُ َ ََ َ ُِ ْ ََ ْ) ُ ا+��ر ھو اذي ��ده 2وة �طش و��و  5�دل ��� أن +
�� :ا����وا أن �د<�وا ھذه ا�رض ا�� ��ب $ �م �2ل $ ���� و���ر وظ�م و+�روت و�س <��� ��ظم ا<��1، و

��:Y/َ + ِ ْ��ر�� �"��م أر�	�ن �:� ����ون /. ا�ر َ ُ َ َ َ ْ ْ َ َ + َ َُ ْ َِ ِ َِ ًَ ٌَ َ ْ ��� ����ون ����ون �5 ���ن Cم ���رون Cم إذا  أي �1وا أر���ن ِضِ
��رة ���� �دوا��م و��� +�ء ا��ل وإذا ھم �5 �����م اذي ���Cون ا���و+�ون ��ن �درون أ�ر�� و@ �� ���وا 5�� ا

����م  ��م، و�ن �4 ذك @ �1ط�ون ����5 ���7م �دورون �ول ���ن و@ ���ون إ�� أر���نأر+ ����، ��ط $ ���
��وھم �� 2�ل �م اد<�وا ا�رض ���ْ/�ذھب :ا�1د�� �����5وا و�2وا ھذه ا�1و�� +زاء  َ ْ َ


 إ:� ھ� ھ:�  ���َأ:ت ور�ك / + ُْ َ ِ َ ِ َ َ َ َB َ َ َ

َ ��دون ُ ِ َ
 .  

$ أ�� أط���م و��1ھم، أ��  �ك أ��م �5 ھذه ا�دة ا�� ھ� أر��ون ��� �ن أ�ن ���7ون؟ و�ن أ�ن ��ر�ون؟ 2د ذ�ر @
��رة ���� T5ذا ا���T5 �1 أ�ط�ھم �+را، �+ر �-ر�� �و�� ���Cِوإذ -ر�� ا��+ر ��� ا ِ ِا����� �و�� ��و��  َ ِ ِْ َ ُ ْ َْ َ َ

�":� اCرب �	�Nك ا���ر /�:�4رتَ/ْ ََ َ َ َ َ َ َ ْ َْ َ ُْ َْ ِْ ً�:� اA:�� ��رة ��:� ِ ْ َ َ ْْ َ َ ََ ْ ُ ��رة 5ر�2 �5ل �رد ھذه ا��ن  ِ ���Cل ��� و���وا ا���
َ د �"م و�ر�وي ���� ِ َ ْ ْ�ل أ:�س ��ر��م َ Bُ َ َ َْ َ ٍُ ُ

و2�ل  @ �ك أن ھذا �ن آ��ت $ 2�ل إ�� �+ر ����و�� ��� ��ض ا�Aل، 
ار�ووا و��9وا أوا���م �و2ف  إ�� �+ر �5 ���ن �<�ص ��7ون إ�� 5�-ر�� ����ه ���5+ر ��� ھذه ا��ون، T5ذا

  .ة �ن آ��ت $ ����+ر����؛ آ�� ��+ز

ِ�� �:. :ا��ل 5ذ�ر $ أ�� أ�زل ����م ا�ن وا��وى أ�� َ َإ�را�Pل  د أ:��:��م �ن �دو�م ووا�د:��م ��:ب َ َ َ َ َ ) َ ْ َ َ ِْ ِ ِْ ْ ْ َُ َ ُ ُ َ ْْ ُ ْ َْ َ ِا�طور  ِ B

َا���ن و:ز�:� �"��م ا��ن وا��"وى + َ َ ْ َ َ َ ْْ ْ َ ْ ْ+ َُ ُ َ + َ َ
���ت �5 ا�رض، أو ��ء ��زل �ن ا���ء ��ون ��� ا�+ر ����  إ��: ا�ن 2�ل 

��� ��ض �+ر ا�-�ة أو ��وھ� 5��ون 2و�� �م؛ ���م �س ���م 2وت ����و�� و@ ا��ل ���7و�� و��1و�ون �� 

و�ط�<ون و���7ون 5��ون، ھذا   ����م 5�ذ��ون ��� و��وونإ��� ط�ر ���� ا���ن ��زل: ��1و�ون ��، وأ�� ا��وى 15�ل
��� ��� ا��7ة �ن ا�ن و��ؤھ� ���ء ���ن :$ ���� و��م �2ل ط����م ا�ن وا��وى 2د �Cت �5 ا�د�ث أن ا

 أ��م �5 أول ار��4 5��ون ھذا �ن +�س ذك ا�ن اذي ا��7ة ھ� ھذا ا�41 اذي ���41 ��� ا�رض �5 �زول ا�طر �5
َوظ"":� �"��م ا�M��م :آ��ت $ ����، وأ�� اظل 5ذ�روا أن $ ���� أظ��م ��زل ��� ��� إ�را9�ل ھذه �ن َُ ْ َ ََ ْ َ ْ +ِ َ َ

أ��م  
 �5 ��راء ����ون ��5ن ا���ب وا��Uم �5 2ر�� و@ �5 ��دة إ��� ھو ��و�ون �5 ظل؛ ���م ����ون �5 ا�رض �س

  .ھذا ھو ا���M �5 ���2م. ��C7روا ��دة ا�ر أو ��دة ا��س �ظ��م �+ل أن @

ْ�ن :أ��م -+روا �ن ھذا اط��م و�2وا ذ�ر $ +:�Nر �"� ط	�م وا�د /�دع �:� ر�ك �6رج �:� ��� َ ْ ُ + َ ُ َ َ َ َ ِْ ٍ َِ ْ َ ََ َ َِ َ ْ َ ٍَ ْ�:�ت ا�رض �ن  ِ ِ ُ ْ َ ْ ُ ِ ْ ُ
P�A و ��"��ِ ِ ِ+ َْ َ َ���� و/و��� و�د�َ َ َ َ َ َِ َِ ُ

 ��"Nَو� َ َ ًأ����د�ون ا�ذي ھو أد:� ���ذي ھو �6ر اھ�طوا �Nرا :����م و�2ل ��75ر َِ ْ ٌ ْ َ َ ْ ِْ ِ ِ ُِ ِ ِْ ُ ْ ُ ََ َ َ َ+ + َُ َ
 

ْ/Yن ��م �� ���Iم ُْ ُْ ََ َ َ + ِ   .وا���ل أن ھذا ھو ا��Cت �5 ���2م َ

دا��9 و�ذك  إ��م إذا ��وا اCوب 5) ���زق ���1 ����م: C����م ��5ض ا���ر�ن ��� ����� �1ول وأ�� �� ذ�ر �ن
أ��م �ذك و�ن @ ���4 أن $ ���� أ�ط�ھم ���9   و$ا�ذاء إذا ��وا ا�ذاء ��T5 ���1 و������و�� ��رات ا���ن،

و�1وا  أي �5 �دة ا�ر���ن ���، و�ذك �و�5 ھ�رون ��+��م، و�5 ھذه ا�دة �و�5 �و�� ����+ون إ�� ��� @ �زول
 �1دسھو اذي ھ�ط ��م ��ت ا �و�4 �ن �ون �5 ھذا ا��� إ� أن ��ت ا�ر���ن ���، و��د ذك ��ن <���� �و��

  .ود<�وه، �5ذا ھو �� �Cت �5 ھذه ا��1 و���2وا ���� ��� ��5وه

�Uت��� اظ�ھر أ��� �ن ا�1ص اA�را9����، وا�1ص اA�را9���� �1وون 5��� إ��� �روى وأ�� �� ذ�ر �ن ھذه ا

����ر و@ ��دق و@ ��ذب(+آ�:� إذا �د�Cم ��و إ�را9�ل 5) ��د2وھم و@ ��ذ�وھم و2ووا : َ���ذي أ:زل إ��:� وأ:زل  َ َِ ِْ َ ُْ َُ ْ َ +ِ ِِ
ْإ���م وإ��:� وإ���م ُْ َ ُُ َ ُ َ َْ َ َِ ِ ٌوا�د ِ ِ و@ ��ذ�وھم  2د �د�2م ���ء �س ����M، �ل ھو �ن ا���ذ�ب، 5) ��د2وھم ��5و�ون َ

  .آ��� ��� أ�زل إ��� و�� أ�زل إ��م: ��ذ�ون ���ء �ن ا�ق �ل 2وواذك ����� 5 15د ��ون ����C 2د ��ون
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�C�ر �ن ا����� و���1ون ��� و��7و��؛ ��� ��ده  �Cق �� اذي ھو أ�و إ���ق و�ن رواة ھذه ا�1ص ��ب ا����ر
��ت �وCوC� �1� �2ل ھذه ا�����ت و�ن ھو واCق ����   .���ك ا��ب ا�� ��1ل ���� و

 

P�أ�ـ"   

 

   ار��م ��م $ ار��ن

 

و�2ل ا�)�� ا�� �5 ا�رض ��C(C أ���ر أو  ر+ل �W ��ذ ��وات و�5 طواف ا�W �5 ا�وط ا���4: ��9ل �1ول: س
  واJن �5 ���� ��ء �ن ذك ��5ذا ����؟ أر��� أ���ر ا��1ض و-وءه و��د ��ده

أن   إ� ا<ط ا��ود، وھذا �س ����M وذك �ن ا<ط �س 5ر-�@ ��م ا�وط إ@ إذا و�ل ���1د �C�ر �ن ا��س أ��
�C(C� ط>: أ���ر أو �7ر��� أ���ر و�ذك ��ده 1�5ول ��دأ ��� وأن ����� إ��، �A�5��ن ���ذي ا�+ر �2ل أن ��ل إ� ا

  .��ء $ إذا ��ذى ا�+ر �م �وط� و@ �رج ���� إن

��د�� ����� ا��ران، و�ذك �5 اA��ب؟ ا��، أوھل د��ء ا��ر ��1ل ��د ر�وب اد: س  

ُ����ووا �"� ظ�وره Aم �ذ�روا  �د��ء ا��ر، وأ�� إذا ر�ب دا�� ��T5 �د�و �ر�وب ادا��، إذا أراد ��را ��T5 �د�و ُ َ ُ ُْ َ َ َْ ُ ُ+ ِ ِِ َ

َ:	�� ر��م إذا ِ ْ ُ ) َ َ َْ َا��و��م �"�� و��و�وا ����ن ا�ذي �6ر �:� ھ ِ ََ + َ ُ ََ + ُ ََ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ِْ ُِ َذا و��ْ َ َ
�ر:�ن وإ:� إ�� ر�:� ��:�"�ون � �� �:�َ َُ ُ ) َ َ ُِ َِ ْْ َ + + َُ َ َِ ِ ِ و���ر �2ل  ُ

�ر���� �ن ��ت إ� أ��  C)ث ����رات ھذا د��ء ار�وب وو ��ن �5 ا��د ور�ب دا��� أو ���ر�� �د�و �ذك وو ذك
���5ر إ� �)د ���دة �د�و �د��ء ا��ر وو م ���رق  ��ت �5 و�ط ا��د، وأ�� إذا �زم ��� ا��ر �زم ��� أ�� �وف

  .ا�)د

  ا�1ط� ���5ذا �+�ب �Cل ھؤ@ء؟ ���� ا�)م ��1ل ذك ار+ل ا����ل ��� ��ض ا��س ��ف أن �و��: س

� 2وة ���5 رأى ھذ�ن ���1)ن أ�دھ�� �ن ����� ���� �ن 2و�� واJ<ر �ن �دوه   $�� ���د ���2، �و�� 2د أ�ط�ه���
+�ء إ�� وو�زه و��دف أن ��ك  ��5د ذك ]أ��� �� �و��: ھو �ن ا�1ط ����1)ن �5���C�U اذي �ن ����� �15ل اذي

fرف ���7 �<ط��( �ل رب او�زة و�2ت �5 ��1ل ��5ت، و�4 ذك ا َ َ َ
َإ:. ظ"�ت :4�. /  ْ َِ َ )ُ ْ َ ِ�;4ر �.ِ ِْ ْ

َ �ل ھذا  ََ ِ�ن ��ل  َ َ َ ْ ِ
ٌا���ط�ن إ:� �دو �Cل ���ن ُِ ِ ُِ ُ ` َ ْ` ِ ُ + +َ

  .��م 

ْ/��	ل :�2ل ����: س َ ْ َ
َأ/Pدة �ن   َِ ًِ ْ ْا�:�س ��وي إ���مَ ِ ْ َْ ِ ِ َِ +

  �� ا���� �5 ا����ر ����� أ95دة؟ 

ْ/��	ل :ذ�روا أ�� �2ل َ ْ َ
ِأ/Pدة �ن ا�:�س  + َ َِ ًِ ْ َ

اذ�ن ���  أ95دة ا��س و �2ل ذك @��+��ت د�و�� ��5ر �ل ا��س: م �1ل 
ًأ/Pدة :و��� �2ل و+� ا�رض �+���ون أو �ذھ�ون إ� ا��ت َ ِ ْ ِ�ن ا�:�س َ + َ ���� �2و��م ��ن إ� ھذا ا��ت، و�����  ِ

�5ذ�ن ����و�� و���وناو� ،��  .إ�� ھم أھل اA�)م ول إ

  ����رات �)ة ا+��زة؟ �� ��م �ن ����5 ��ء �ن: س

@ �����  ��ز�� أن ������ �5 ا�د��� ��5د�� ���ر ھو ا����رة ا�و� �1رأ ا����� Cم �1رأ ����4 ا��Aم �5 ا����رات، و
����5 ����ر��ن �����رة ا����� و����رة  د��ء اذي ��� ا��ت، إذا +�ء �C) و2د��دھ� �ن ا�)ة ��� ا��� Cم �د�و ا

���� و��م و��ر $ ��� �����T5 ،�C �1رأ ا����� ��ر�� Cم ���� ��� ا��� Cم ��دأ �5  ا�)ة ��� ا�Cا����رة ا
  .Cم ��م �ل أن ���ل ا+��زة���ت T5ذا ��ر ا��Aم ارا��� ��ر ��� Cم ��ر ����ر��ن �ردا 2 اد��ء

2-�ء را��� ا�+ر، وأد<ل �5 ذك ���ت �د�دة ��-��  ر+ل د<ل ا��+د -�� ���5 ر����ن �وى ����: س
  ھذه �����؟ وا��+د وP�ره و���� ا��+د �5ل

M����� ��� أ��� 2-�ء را��� ا �1�1��ن ��� او-وء؛ ��� �و-7 و���  ����� ھو �5 ا ����� ������ذا و
��دة أن ����  او-وء و����� �ن ���� ا��+د ���� �� +�س إ@ ��د�� ��� ر����ن، وأ�� ا-�� إذا ��ن 

(5 ��-���� أن ���� �� ��ن ����ده �ن �)ة ا-�� ا �����.  

َو�ر�:� :�2ل ���� :س ْ ََ �م �و�Pذ ��وج /. �	ض و:�4 /. ا�Nور َC	�ِ B َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َِ ِ ِ ٍ َِ ُ ٍ �)�2 �7�راط  �� ���� ھذه ْ ��اJ��؟ وھل 
��؟��  ا

�>��� ذ�روا أن ھذا ��د ا��� �َو�وم :ا�و� �5 2و ْ َ ِ�:�4 /. ا�Nور /4زع �ن /. ا����وات و�ن /. ا�رض َ ْ َ َ َ َ + َ َ B َُ ْ ِ ِ ِ ِْ ْ ِ َِ َ َُ ْ
إذا  

�>�����1ون  ا�و� +�ل ��-�م ��وج �5 ��ض و��و+ون و@ �درون �� ھذا ا�وت، و��ون ������ أ��م ���وا ا
  .أول ا��<� 5زع و�وج، وآ<رھ� ��ق و�وت

��و-�M ارد ���  ��ل �5ل ��-��م����ل أ�د ���M ��� إ�را9�ل Fرض ا�1د�� وأن ذك �+���� �م �5 ا 2د: س
  ذك؟

�+إن :�2ل $ ��� �� �ن ���ء ِAور� a ُا�رض َ َ َ ُ َ َْ ْ ُ ِ ِ ِ+ َ ْ
وأ���ع ر���، و@ �ك  75رض $ ���� +���� أ�ق ��� أھ�� وأو��ؤه 
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� ��1 اذ�ن ���وا 5��� �5ذكأ��م �5 ذك از��ن أو���ُاد6"وا :أ�روا �7ن �د<�وھ� و�2ل ن ا ُ ِا�رض ا���د�� ا��.  ْ + ْ َْ َ ُ َ ْ+ َ َ

ْ��ب � ��م ُ َ ََ ُ + ����م �2ل $ ���� و�� أ��م P�روا َ �َو �C:� :��ط $ ��� ْ َ ََ
ْإ�� �:. إ�را  َِ َ �Pِل /. ا����ب ��4�دن /. ِ ِ ِ ِ ِ ِ+ ُ ْ ُ ََ ْ َ

ِا�رض �ر��ن ْ + َ َْ ِ َ ْ
 �:A	� ��ذا ��ء و�د أو?ھY/ "ن �"وا ���را	َو�� َ َْ َ ََ َ َ ْ َ َ َ ً ّ ُ ْ َُ ُ +َ ُ ُ َُ ِ ِ ً

َ�"��م ���دا �:�  َُ ًَ َ ْ َِ ن ����5 أ5�دوا ��ط $ أ5�دوا �ر�� ْ
����م �ن أذ�م وأھ���م �و��وا،  و���2م و�ردھم، و�ذك �� أ��م أ5�دوا ��د ذك آ<رھ� أن ��ط ����م �<���ر ���

  .��ط ����م ا����ون وا��ووا ��� ا�رض وأ���ت �)دا (�)م وا�����ن

اط��� 2د ���ت وCد��� �5 5م اط��� وھ� ���د �+زم  ا�رأة ���ت �ر-4 ط��� �� ���5ت و��د�� ��2ت و+دت أن: س
  ��5ذا �����؟ �7ن ا��ب ھو ��م أ���س اط���

�����و +ز�ت ����7 ھ� ا��ب ��5��� اد�� و  ����ا���رة، �ن �<��ف ذك ��<�)ف ا���ء إذا ���ت 1C��� ا�وم ��
��ر إ� اC(C�ن ��دة ��ون �و��� �C) ا�� �ن ����>���رك إذا 1C   �� ���P�) 5) ��س ��ر��ت اط��� ا��دة أ���ا

و���ن أ�-� أن ��7ل �ن ��ر اط��� إذا ���ت   �5����U، 5���ن أن ا�م 1C��� ا�وم و��ل أن اCدي ��م أ������،
 ���ت �5 ��� ا��ر�ن 5���ن أن �ر����� ��ون ���رة و�و��� ��ون �ر���، وأ�� إذا ا���ر ا�و� ا��ر ا�ول أو

ب أ��� ��ون �� �ر�� 2و�� إذا ا����ت ���T5 ���رك �ر�� 2و�� ����� أ��ر�U�� �ن �و�� ��� وو ���ت  و�� 5وق �5
  .وا���رة إذا �Pب ��� ظ��� ا�م 1C��� و�ل ��ل إذا �Pب ����� T5ن ����� اد��

  ��1�ر ا��+��ن؟ �� ��م: ����9 �1ول: س

�ن ������ وأ�� �U��رورد �5 ا��+��ن ا ����ن او�م وھو ��c او+� ��ذا او�م   ���<�ق $، وورد أ�-� ا
����ن ا�U��ر <�ق $ �رى أن ا��1�ر و��وه، وورد ا ���دا<ل �5  �ن ا���W و�ن او�ر و�� أ��� ذك، وورد ا

  .ھذا وھو �U��ر <�ق $ وھو ���� ��و�م �5رى أ�� @ �+وز

�د�� �ن ا<روج �C(C أ��ر وأر��ون �و�� �5 ا��ر ھل  �� ھ� �1��1 +���� ا����c أو +���� اد�وة وھل ��: س
  ��روع؟ ھذا ���M، وھل ا@���ق ��م

أو9ك �2دھم ��ن، و�ن ���م +�ل ��ث إ�� ��Uب ����م  ا������ن و�5 ������ إ� اذ�ن أ��9وا ذك �5 ا��د
ا<روج  ة ا����رة، و��دھم �5 �)دھم ا�C�ر �ن ا�و�)ت وا�زارات و��وھ�، M���5 ��دم�1�د ا��وف، و��دھم

������ذ�ن �ن أھل ا �����رى أن ھؤ@ء د��ة �د�ون إ� ا<�ر، و�ن  �ن ا��ود��ن أو �ن ا�و�د�ن �4 أو9ك، و��
 و��ب 2��م ا��ل و�زھد �5 ا���رات و����د و��ب ا1راءة و��ب اد��ء �����م �C7ر ������م �Tذن $ ��ب ا�)ة

4��� (5 ،����أ��ر أو  �ن ا<روج ���م و�ن �دون ��د�د، أ�� أ��م ��ددون و�+ز�ون أن ا�A��ن �<رج أر��� 
  .C(C�ن �و�� 5) أ�ل ذك ���م

م �ن ����ء ا��� �5ل �<-4 إذا ا<��ف: س��زو+�� أم ��ذا   ا�رأةازو+�ن �5 ��7� �� و�ن �ل ����� ��1د 
  ����U أن ��ون ����؟

وا��ء  إذا ا<���وا �5 ا���ع �C) إذا ��ر2وا �5ل ���م �7<ذ �� ������ و�� ھو ���رى �، ����U ا��M 5��� ������؛
�، �ذك أ�-� إذا ا<���وا �5 اوا+ب ����م ��T5 ت���وأ��رت ذك إذا اد�� أ�� �+ب ����� ا<د��  اذي ا��راه ازوج 

Fو@د ���5ل أ��م ��را�5ون إ� �ن  �5��M أ�-� <�ر، وھ�ذا أ�-� إذا ا<���وا ���-��5 ا�-��� �ن �1وم ��
  .���M ����م

ا�در�� و�7<ذن ��ض ا����ت �ن أ�رط� �ن  �5 ��ض �دارس ا���ت �1وم ��ض اط���ت ����رات دا<ل: س
��<ر�W اط���ت و��ض ا�دارس ���<دم ��ض ا���� ا�� ���ت  �م ��دا����P و�ردد��� وذك ���رر �5 �ل 

  �<ر�W ط)��م وط�����م �5ل ھذا ا��ل �ن أ��� ��روع؟ ����دھ� ا���رى ��د

و�ن أراد ا<�ر و+د  ��ك ا��رط� ا�� 5��� أ����د أو 5��� ��Pء ���د��� أ�Cر �ن �������،: ��رو��، أو@ @ أظ��
وإ��ث أو و+دوا أ�رط� 5��� ��� M9��C7رون ���  ��� �W�U و�س 5��� ����ن و�س 5��� �طر�ب ذ�ور9��2د �س 5

�� 5��� ����ن أو ��وھ�، و�ذك أ�-� ������ إ� ��ك ا���� ا�� ������ اط���ت أو و����Uون ��� �ن ھذه ا9��1د ا

- ���أطرا��5 أو �� أ��� ذك M���5 أو��ء  ��1 أو ��1و�2 �4 أ�دا�����ت و��وھ� @ �ك أ��� ���رة ��1�د�� ���� أ
���  .ا��ور أن ���دوا �و����م �ن ھذه ا�

 

  


